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CONGRESSO NACIONAL

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 3, DE 2006

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 269, de 15 de dezembro de 2005, que “altera 

as Leis nºs 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Re-

guladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de 

Águas – ANA; 10.862, de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Agên-

cia Brasileira de Inteligência – ABIN; 10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe sobre a criação de carreiras e 

organização de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de 

setembro de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; cria cargos na Carreira de Diplomata, 

no Plano de Cargos para a Área de Ciência e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 

e Funções Gratificadas – FG; autoriza a prorrogação de contratos temporários firmados com base no art 81-A da 

Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei nº 10.871, de 2004; e dá outras providências “, terá sua 

vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 13 de fevereiro de 2006, tendo em vista que sua 

votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 1º de fevereiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 4, DE 2006

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 270, de 15 de dezembro de 2005, que “abre 

crédito extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, dos 

Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 

no valor global de R$ 825.908.968,00, para os fins que especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo período de 

sessenta dias, a partir de 14 de fevereiro de 2006, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas 

Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 10 de fevereiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional.
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– SC), BOSCO COSTA (PSDB – SE), CHICÃO BRÍ-
GIDO (PMDB – AC). .............................................. 06047

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Comunicação 
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da Constituição Federal e dá outras providências. 06068

Votação de requerimento de retirada do pro-
jeto da pauta. ......................................................... 06069

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados ARLINDO CHINAGLIA 
(PT – SP), PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM). .. 06069

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação do requerimento. ......................................... 06069

Retirada do projeto da pauta. ....................... 06069
Usou da palavra pela ordem, para registro de 

voto, o Sr. Deputado BABÁ (PSOL – PA). ............. 06069



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 05897 

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Discus-
são, em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 347-C, de 2006, que dá nova reda-
ção ao § 2º do art. 57 da Constituição Federal. ..... 06069

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM), WALTER 
PINHEIRO (PT – BA). ............................................ 06069

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL 
– AL), FERNANDO CORUJA (PPS – SC). ............ 06070

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CELSO RUSSOMANNO (PP – SP). ..................... 06071

Usaram da palavra para discussão da matéria 
os Srs. Deputados JOÃO CAMPOS (PSDB – GO), 
JOÃO LEÃO (PP – BA), JAIRO CARNEIRO (PFL 
– BA). ..................................................................... 06071

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Prorrogação 
da sessão por uma hora. ....................................... 06073

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado OSVALDO COELHO (PFL – PE). . 06073

Usou da palavra o Sr. Deputado ISAÍAS SIL-
VESTRE (PSB – MG), Relator da matéria. ........... 06074

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 347-C, de 1996. ...................................... 06074

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO AL-
FREDO (PSOL – CE), SARNEY FILHO (PV – MA), 
RENILDO CALHEIROS (PCdoB, PE), DIMAS RA-
MALHO (PPS – SP), ÁLVARO DIAS (PDT – RN. Dis-
curso retirado pelo orador para revisão.), RENATO 
CASAGRANDE (PSB – ES), LINCOLN PORTELA 
(PL – MG), JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE), 
ROMEL ANIZIO (PP – MG), ELIMAR MÁXIMO 
DAMASCENO (PRONA, SP), RONALDO DIMAS 
(PSDB – TO), PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM), 
JORGE ALBERTO (PMDB – SE), TARCÍSIO ZIM-
MERMANN (PT – RS), BETINHO ROSADO (PFL 
– RN), BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS). ......... 06074

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP 
– PR). ..................................................................... 06077

HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Como Lí-
der) – Contestação a pronunciamento do Deputado 
Alberto Goldmanº Amortização da dívida do País no 
Fundo Monetário Internacional – FMI no Governo 
petista.  .................................................................. 06077

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA (PT 
– SP). ..................................................................... 06079

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Decisão da 
Presidência sobre registro de presença na presente 
sessão. .................................................................. 06079

LEONARDO MATTOS (PV – MG – Pela or-
dem) – Criação de Comissão Externa para acom-
panhamento das causas da mortandade de peixes 
na represa de Três Marias, Estado de Minas Gerais. 

Destinação de maiores de recursos para a revitali-
zação do Rio São Francisco. ................................. 06079

SARNEY FILHO (PV – MA – Pela ordem) 
– Urgência na votação das propostas de emenda 
à Constituição sobre os agentes comunitários de 
saúde e o uso de radioisótopos. ............................ 06079

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 06079

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado EDUARDO SCIARRA (PFL 
– PR). ..................................................................... 06079

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aprovação da 
proposta de emenda à Constituição. ..................... 06079

Dispensada a votação da redação final. ...... 06089
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral. ...................................................................... 06089
Usou da palavra pela ordem, para registro de 

voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS (PMDB 
– RJ). ..................................................................... 06089

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Discussão, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 7, de 2003, sobre a contratação pela 
administração pública de agentes comunitários de 
saúde. .................................................................... 06089

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da discussão. ......................................................... 06090

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO SANTOS (PL 
– PA). ..................................................................... 06090

Votação da proposta de emenda à Constitui-
ção. ........................................................................ 06090

RONALDO DIMAS (PSDB – TO – Pela or-
dem) – Congratulações aos agentes comunitários 
de saúde. ............................................................... 06091

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado FRANCISCO RODRIGUES 
(PFL – RR). ............................................................ 06091

WALTER PINHEIRO (PT – BA – Pela ordem) 
– Agradecimento ao Presidente Aldo Rebelo, às 
Lideranças partidárias e aos Parlamentares pela 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2003. ............................................................. 06091

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Aviso 
ao Plenário sobre a realização de sessão extraor-
dinária. ................................................................... 06091

ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA – Pela or-
dem) – Congratulações aos agentes comunitários 
de saúde. ............................................................... 06091

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado VIEIRA REIS (PMR – RJ). .... 06092

FERNANDO FERRO (PT – PE – Pela ordem) 
– Insensibilidade do Ministério da Fazenda quanto 
à liberação de recursos para a construção do metrô 
de Recife, Estado de Pernambuco. ....................... 06092



05898 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

MORONI TORGAN (PFL – CE – Pela ordem) 
– Pedido aos Deputados de permanência em ple-
nário. ...................................................................... 06092

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ramento da votação.  ............................................. 06092

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado MANATO (PDT – ES). .......... 06092

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-
vação da proposta de emenda à Constituição. ...... 06092

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado CABO JÚLIO (PMDB – MG). 06101

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS). .................... 06101

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado NEUTON LIMA (PTB – SP). . 06101

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MANATO (PDT – ES). ............................................ 06101

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado JAIRO CARNEIRO (PFL 
– BA). ..................................................................... 06101

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Dis-
pensada a votação da redação final. ..................... 06101

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral.  ..................................................................... 06101

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado DELEY (PSC – RJ). ............. 06101

VII – Encerramento
2 – ATA DA 22ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
5ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, 
DA 52ª LEGISLATURA, EM 1º DE FEVEREIRO 
DE 2006

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

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1-2-2006
PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

gratulação aos agentes comunitários de saúde 
pela aprovação, em segundo turno, da proposta 
de emenda à Constituição sobre a regularização 
da atividade da categoria. ..................................... 06110

IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Dis-

cussão, em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 199-C, de 2003, que altera a 
redação da alínea “b” e acrescenta a alínea “c” ao 
inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V 
do art. 177 da Constituição Federal, para excluir do 
monopólio da União a produção, comercialização e 
utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para 
usos médicos, agrícolas e industriais. ................... 06110

Encerramento da discussão. ........................ 06111
Votação da matéria em segundo turno. ....... 06111
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto proferido em sessão anterior, os Srs. Depu-
tados BOSCO COSTA (PSDB – SE), OSVALDO 

REIS (PMDB – TO), NEUTON LIMA (PTB – SP), 
GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP). ............ 06111

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado BABÁ (PSOL – PA). . 06111

Usou da palavra a Sra. Deputada KÁTIA 
ABREU (PFL – TO), Relatora da matéria. ............. 06111

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA (PT 
– SP). ..................................................................... 06111

Usou da palavra a Sra. Deputada KÁTIA 
ABREU (PFL – TO), Relatora da matéria.  ............ 06112

ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP – Como 
Líder) – Contestação a pronunciamento do Depu-
tado Henrique Fontana sobre o aumento da dívida 
pública durante o Governo anterior, a quitação do 
débito brasileiro com o Fundo Monetário Internacio-
nal pela gestão petista e supostas irregularidades 
nas privatizações promovidas durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso. ................................ 06112

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Aviso 
ao Plenário sobre os trabalhos da Casa em 2 de 
fevereiro de 2006.  ................................................. 06113

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JÚNIOR BETÃO (PL – AC). . 06113

PASTOR AMARILDO (PSC – TO – Como 
Líder) – Desincompatibilização do ex-Governador 
do Estado do Rio de Janeiro Anthony Garotinho do 
cargo de Secretário de Governo para lançamento 
da candidatura à Presidência da República. ......... 06113

Usaram da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LOBBE NETO (PSDB – SP). ................................. 06113

HENRIQUE FONTANA (PT – RS – Como Lí-
der) – Contestação ao pronunciamento do Deputado 
Alberto Goldmanº Melhoria dos indicadores eco-
nômicos brasileiros durante o Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva. Recuperação do setor energético na 
gestão da ex-Ministra de Minas e Energia Dilma 
Rousseff. ................................................................ 06114

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ramento da votação. .............................................. 06115

Aprovação, em segundo turno, da proposta 
de emenda à Constituição. .................................... 06115

Votação e aprovação da redação final. ........ 06125
Encaminhamento da matéria à promulga-

ção. ........................................................................ 06125
Usou da palavra pela ordem, para registro de 

voto, o Sr. Deputado DR. RIBAMAR ALVES (PSB 
– MA). .................................................................... 06125

ADÃO PRETTO (PT – RS – Pela ordem) 
– Pulverização de veneno sobre acampamento do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra por 
produtor rural no Estado do Rio Grande do Sul. ... 06125

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados DR. RIBAMAR ALVES 
(PSB – MA), SANDRO MATOS (PTB – RJ), CEZAR 
SCHIRMER (PMDB – RS). .................................... 06125



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 05899 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RODRIGO MAIA (PFL – RJ), LOBBE NETO 
(PSDB – SP). ......................................................... 06126

NEUTON LIMA (PTB – SP – Pela ordem) 
– Manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. 
Benedita Padilha, esposa do Vice-Presidente da 
Convenção das Assembléias de Deus do Estado 
de São Paulo, Pastor Carlos de Siqueira. .............. 06126

V – Encerramento
3 – DECISÃO DO PRESIDENTE
– Nega seguimento ao recurso apresentado 

pelo Senhor Ivan Borges, pois não sendo Deputado, 
não pode fazê-lo. ................................................... 06137

4 – PARECERES – Projeto de Lei nº 3.941-
A04; Projetos de Decreto Legislativo nºs 1.839-
A/05, 2.001-A/05, 2.005-A/05, 2.007-A/05, 2.015-
A/05, 2.029-A/05, 2.044-A/05, 2.057-A/05, 2.086-
A/05 . .................................................................. 06142

SEÇÃO II

5 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerar: Tiago Nogueira Bandeira de 

Melo. ...................................................................... 06155

b) Nomear: Magnos Roberto Beck, Matheus 
Evangelista da Costa Fernandes, Rodrigo da Silva 
Baltazar, Rogerio de Paula Martins Silva. ............. 06155

6 – MESA
7 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
9 – COMISSÕES

SUPLEMENTO

Representa nº 52 de 2005;

SUPLEMENTO “A”

Representação nº 53 de 2005 – sairão publi-
cadas em suplemento a este Diário.



05900 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Ata da 21ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária,  
da 52ª Legislatura, em 1º de fevereiro de 2006

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente;  
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EVANDRO MILHOMEN PSB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
Total de Amapá: 5

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
SOCORRO GOMES PCdoB
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 14

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSDB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 6

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
Total de Acre: 6

TOCANTINS

ANA ALENCAR PSDB
DARCI COELHO PP
EDMUNDO GALDINO PDT
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PSDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
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PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9
RIO GRANDE DO NORTE
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP

INALDO LEITÃO PL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL
WELLINGTON ROBERTO PL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
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JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLIAN PTC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
ELISEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT

ROMEL ANIZIO PP
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
EDUARDO CUNHA PMDB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MÁRCIO FORTES PSDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
RENATO COZZOLINO PDT
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 36
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SÃO PAULO

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
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
FERNANDO ESTIMA PPS
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ MENTOR PT
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRES PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 50

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELLINGTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PL
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CLAUDIO RORATO PMDB
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
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MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLIN PFL
JOÃO PIZZOLATTI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AFONSO HAMM PP
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 27

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

de presença registra na Casa o comparecimento de 
384 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 2º 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. GERALDO RESENDE, 3º Suplente de 
Secretário, servindo como 1º Secretário, procede à 
leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 15/Plen

Brasília, 31 de janeiro de 2006

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

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

fim de indicar como suplente o Deputado Paulo Rubem 
– PT/PE, para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 157-A, de 2003, que “convoca Assembléia de 
Revisão Constitucional e dá outras providências”.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 20/Plen 

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

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

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

a fim de indicar como suplente os Deputados José 
Eduardo Cardoso – PT/SP; Maurício Rands – PT/PE 
e Luiz Eduardo Greenhalgh – PT/SP para integrarem 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 157-A, de 2003 
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que “convoca Assembléia de Revisão Constitucional 
e dá outras providências”.

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

Defiro. Publique-se. 
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 28/2006

Brasília, 30 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Jefferson Campos (PTB-SP), 
na qualidade de Titular, e a Senhora Deputada Edna 
Macedo (PTB-SPJ, na qualidade de suplente, para in-
tegrar a Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 157-A, do 
Sr. Luiz Santos, que “convoca Assembléia de Revisão 
Constitucional e dá outras providências”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado José Múcio Mon-
teiro, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 55/06 – LPL 

Brasília, 31 de janeiro de 2006

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

Senhor Presidente:
Solicito a V.Exª. a indicação do Deputado Jaime 

Martins (PL/MG), na qualidade de suplente, em substitui-
ção ao Deputado Lincoln Portela (PL/MG), para integrar 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 333-A, de 2004, do 
Sr. Pompeo de Mattos, que “modifica a redação do art. 
29-A e acrescenta art. 29-B à Constituição Federal para 
dispor sobre o limite de despesas e a composição das 
Câmaras de Vereadores e dá outras providências.”

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro 
Mabel, Líder do Partido Liberal.

Defiro. Publique-se. 
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 12-PP/2006 – CCJC

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.839/2005, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 19–PP/2006 –CCJC 

Brasília, 24 de janeiro de 2006

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

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nes-
ta data, a seguir relacionados: 2.001/05, 2.005/05, 
2.007/05, 2.015/05, 2.029/05, 2.044/05, 2.057/05 e 
2.086/05.

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

Publique-se.
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OFTP nº 169/2005

Brasília, 16 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para dar cumpri-

mento ao disposto no art. 133, do Regimento Interno, 
a REJEIÇÃO, por este Órgão Técnico, do Projeto de 
Lei nº 3.491/04.

Respeitosamente, – Deputado Luciano Castro, 
Presidente.

Publique-se.
Em 1º-02-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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OF. GAA 28/2006

Brasília, 16 de janeiro de 2006

A Sua Excelência
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente 

para comunicar a Vossa Excelência que me desfilei do 
PL, me filiando ao PSDB em 30 de setembro do cor-
rente, conforme documentação em anexo.

Sem mais para o momento, e certa de contar 
com a habitual atenção de Vossa Excelência, des-

peço-me com protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

Cordialmente, – Deputada Ana Alencar, Depu-
tada Federal – PSDB/TO.

Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da cidade 
de Paraíso do Tocantins

Senhor Juiz,
Ana Borges Neves Alencar, portadora da Inscri-

ção Eleitoral nº 018721632704, vem respeitosamente 
à presença de V. Exª, nos termos do disposto na legis-
lação eleitoral e partidária, comunicar que no dia 28 
de setembro do corrente ano se desfiliou do Partido 
Liberal – PL, conforme documento anexo.

Paraíso, 30 de setembro de 2005. – Ana Borges 
Neves Alencar, Inscrição Eleitoral nº 01871632704.
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Of. nº 781/LMV/2006

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
José Aldo Rebelo Figueiredo
Presidente da Câmara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa – SGM
Assunto: solicitação de reassunção parlamentar

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos 

do artigo 230 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, comunico a Vossa Excelência que mediante 
ato de Decreto do Governador do Estado de Goiás, fui 
exonerado, a pedido, do cargo de Secretário de Esta-
do de Infra-Estrutura, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 31-1-06, anexo.

Informo ainda que, reassumirei minhas atividades 
parlamentares a partir desta data.

Desde já, renovo meus protestos de estima e 
consideração.

Atenciosamente, – Leonardo Moura Vilela, Depu-
tado Federal, PSDB/GO.
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Ofício nº 3/06 RB-CD

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 230 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, comunico a Vossa Exce-

lência que, em 1º de fevereiro, fui exonerado a pedi-
do, do cargo de Secretário de Agricultura do Estado 
de Goiás – publicação do Diário Oficial do Estado 
– cópia anexa.

Informo-lhe ainda, que reassumirei minhas ati-
vidades parlamentares a partir do dia 1º de fevereiro 
de 2006.

Atenciosamente, – Roberto Balestra, Deputado 
Federal.
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PROJETO DE LEI Nº 6.501, DE 2006 
(Da Sra. Ann Pontes)

Dispõe sobre o sistema de fusos ho-
rários no território brasileiro.

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
– Art. 24 II. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O território brasileiro, no que respeita à hora 

legal, fica dividido nos seguintes fusos horários:
I – o primeiro fuso, que corresponde à hora de Gre-

enwich menos duas horas, e abrange as ilhas oceânicas, 
inclusive o Arquipélago de Fernando de Noronha;

II – o segundo fuso, que corresponde à hora de 
Greenwich menos três horas, e abrange o Distrito 
Federal e os seguintes Estados: Amapá, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Tocantins e Pará;

III – o terceiro fuso, que corresponde à hora de 
Greenwich menos quatro horas, e abrange os Esta-
dos de Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Amazonas e Acre.

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

Justificação

No ano de 1913, quando os fusos horários foram 
definidos no Brasil, a situação do País e do mundo 
era bem diferente da que vivenciamos hoje. Naquela 
época, por exemplo, estávamos longe de imaginar o 
que viriam a ser a televisão, a telefonia por satélite, o 
fax e a internet, para citar apenas alguns dos grandes 
inventos, aos quais, hoje, boa parte da humanidade 
tem acesso.

A necessidade e o interesse em acompanhar to-
das essas mudanças, ocorridas no mundo desde então, 
acabaram transformando a atual vigência de dois fusos 
horários, no Estado do Pará, em um enorme transtor-
no para a população, como é o caso da dificuldade de 
comunicar-se, em determinadas horas do dia, com ór-
gãos públicos, empresas e outras instituições. 

Já no que respeita à transmissão de programas 
televisivos, a questão torna-se mais delicada, uma 
vez que programações que devem ser veiculadas em 
horários apropriados a faixas etárias específicas aca-
bam indo ao ar uma ou duas horas antes do momen-
to adequado.

Outras inconveniências, relativas ao atual siste-
ma brasileiro de fusos horários, merecem ainda ser 
citadas, como as que afetam a saúde da população, 
em conseqüência das mudanças bruscas provocadas 
em seus “relógios biológicos”. Além disso, é impor-
tante lembrar os casos de violência, que, segundo as 
estatísticas criminais, aumentam de forma significativa 
durante a vigência do “horário de verão”. 

O projeto de lei, que ora submetemos à aprecia-
ção do Congresso Nacional, vem, portanto, ao encontro 
da necessidade de sanar os transtornos causados à 
população, pelo atual sistema de fusos horários, por 
meio da introdução de mudanças que, certamente, 
irão contribuir, de forma substancial, para melhorar 
sua qualidade de vida. 

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Ann Pontes.

PROJETO DE LEI Nº 6.506, DE 2006 
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Altera o artigo 33, e acrescenta o art. 
33-A, à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que dispõe sobre os registros públi-
cos e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
5.952/2005. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:

 ..............................................................
Art. 33 – Haverá, em cada cartório do 

Registro Civil das Pessoas Naturais, os se-
guintes livros, todos com um mínimo de 100 
(cem) folhas e um máximo de 300 (trezentas) 
folhas cada um:

I – “A” – de registro de nascimento;
II – “B” – de registro de casamento;
III – “B Auxiliar” – de registro de casamen-

to religioso para efeitos civis e atos relativos à 
união estável entre homem e mulher;

IV – “C” – de registro de óbitos;
V – “C Auxiliar” – de registro de nati-

mortos;
VI – “D” – de registro de proclamas, di-

reitos da personalidade, e atos relativos a 
empresários;

VII – “E” – para atos relativos ao estado 
civil e direitos da personalidade; ausência; 
divórcio; emancipação; interdição; opção de 
nacionalidade; registro de sentenças de sepa-
ração judicial; restabelecimento da sociedade 



05922 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

conjugal; transcrição de registros de nasci-
mento, casamento e óbito de brasileiros em 
país estrangeiro.

Parágrafo único. Este livro será exclusivo 
do Serviço Registral do 1º ofício ou da 1ª sub-
divisão judiciária da sede de cada Comarca, 
podendo o Registrador Civil, nas comarcas de 
grande movimento, fazer o seu desdobramen-
to, pela natureza dos atos que nele devem ser 
registrados, em livros especiais.

Art. 33. A No Capítulo XI do Título II, da 
Lei nº 6.015, de 1973, a expressão “Legitima-
ção adotiva” é substituída por “Adoção”.

Justificação 

1. O presente projeto, atento aos ditames da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e 
seu Regulamento, o Decreto nº 4.176, de 28 de março 
de 2002, e considerando as profundas modificações 
sofridas pelo ordenamento jurídico civilístico, em es-
pecial após a promulgação de nova Constituição da 
República Federativa brasileira, em 5 de outubro de 
1988, – documento que, nunca é demais repetir, cons-
titui-se no veículo supremo da ordem jurídica funda-
mental de toda a comunidade (Rechtliche Grundor-
nung des Gemeinswesens, na lição de Honrad HESSE 
(Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, 16ª ed., Heildelberg: C.F. Müller, 1988, p. 
263)) – almeja colmatar a lacuna deixada pela inédita 
legiferação dos bastantes institutos jurídicos fundados 
a partir do novo Direito de Família Patrimonial, inaugu-
rado pelo dito sistema constitucional.

2. O seu objeto reside na Lei de Registros Pú-
blicos, de 1973, Lei nº 6.015, que é, decisivamente, o 
mais importante diploma legal para a cidadania brasi-
leira após o Código Civil, razão pela qual costuma-se 
apelidá-lo de “Regulamento da Constituição do Cida-
dão”, em alusão à sua inequívoca conexidade inter-
sistemática com Código Civil (assim conhecido como 
a “Constituição do Cidadão”).

3. Lastima-se verificar a inexistência de normas 
modernas, específicas aos registros públicos nacio-
nais de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições 
e Tutelas (RCPNIT), que se lhes permitam a cabal e 
eficaz realizabilidade dessas conquistas institucionais, 
urgindo, de conseguinte, a premente reestruturação 
fraseológica da nossa lei de registros públicos a fim 
de se construir o dito acomodamento e seqüente efi-
cacidade.

4. Com efeito, considerando-se o exposto, diga-se, 
em primeiro lugar, que impera ser positivado a substitui-
ção da expressão “Legitimação adotiva” pela de “Ado-
ção”, objeto de novo artigo, como seja, o Art. 33-A, no 

Capítulo XI do Título II, da Lei nº 6.015, de 1973. A toda 
evidência, a conveniência da medida se impõe ante a 
etustez daquela forma legitimadora filial, aberrante ao 
nosso coevo ordenamento constitucional.

5. De outra parte, o conjunto de livros obrigató-
rios ao RCPNIT também passou por revisão atualiza-
dora. Obedeceu a dois critérios finalísticos. Primeiro, 
o registrador é livre para adotar o repositório físico do 
lançamento através do livro ou meio digital, desde que 
se assegure a consecução da segurança arquivística e 
eficácia na recuperação de dados (Lei nº 8.935, arts. 41 
e 42). Segundo, a divisão livresca tem por único escopo 
permitir a melhor e mais rápida e segura IDENTIFICA-
ÇÃO dos atos lançáveis no RCPNIT, servindo ao dito 
fim de recuperação da informação e ao sobreprincípio 
da segurança jurídica.

6. Disso demanda a necessidade jurídica de se 
prestigiar o uso do Livro E. A propósito, impende re-
cordar que, desde a promulgação da Lei nº 6.515, de 
1977, por falta de lei registral específica, os Tribunais 
de Justiça dos Estados, em sua maioria, expediram 
Provimentos, determinando que as sentenças de se-
paração, restabelecimento de sociedade conjugal e de 
divórcio fossem inscritas no LIVRO “E”, na Comarca em 
que foram proferidas. O registro da sentença, na pró-
pria Comarca em que esta foi prolatada, representou, 
definitivamente, maior publicidade e segurança jurídi-
ca para as partes, pela produção de efeitos imediatos 
perante terceiros. Pois bem, a alteração ora proposta 
visa racionalizar este dever registral, pela via própria, 
eis que é tão somente da União a competência legis-
lativa sobre a matéria, ex vi do art. 22, I. 

7. De feito, a norma proposta, peculiar ao Livro 
E, visa ordenar os atos jurídicos que lhe são próprios, 
de acordo com o ordenamento positivo vigente. 

8. Atualmente, os artigos 32, §§ 2º e 4º; e pa-
rágrafo único do art. 33, ambos da Lei dos Regis-
tros Públicos (Lei nº 6.015, de 1973), prescrevem 
ao Primeiro Serviço de Registro Civil de Pessoas 
Naturais, Interdições e Tutelas (RCPNIT) da circuns-
crição registral (comarca ou subdivisão judiciária) 
o dever de mantença do Livro “E”, que tem como 
objeto os atos relativos ao estado civil. 

9. A imprecisão terminológica dos fraseados 
legais apontados (que utilizam os vocábulos “regis-
tro” e inscrição”); a lista, aparentemente fechada, 
de livros e atos do vigente art. 33 da LRP; o avan-
ço assustador da Tecnologia da Informação, bem 
aproveitada pelo registrador brasileiro a partir do 
gozo da liberdade haurida do princípio da Auto-
nomia Gerencial (também chamado “princípio da 
independência funcional”, ou princípio da “governan-
ça notarial e registral”, fundamentado na Lei nº 5.433, 
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de 08.Mai.1968; Decreto nº 1.799, de 30.Janº1996. 
LRP, arts. 1º, 25 e 141; e Lei nº 8.935, de 1994, arts. 
1º a 4º, 6º, II, 7º, par. únº, 21, 28, 30, 38, 41, 42, 46 e 
55), que move os registradores a eficaciarem os seus 
procedimentos, na (irreversível) substituição dos an-
tigos livros por arquivos magnéticos de documentos 
eletrônicos, tudo isto zonzeia o profissional do direito 
quanto à aplicação e necessariedade do Livro “E” no 
RCPNIT, contribuindo para a insegurança jurídica, em 
franco prejuízo à paz social. 

10. Este estado de coisas não deve continuar, eis 
que afrontoso ao FIM último do Direito (em especial o 
Direito dos Registros Públicos), que é EMPRESTAR 
a indispensável SEGURANÇA JURÍDICA aos atos 
que alberga. Em verdade, o Livro “E” é um dos mais 
importantes repertórios registrais. Nasceu do art. 3º 
do Decreto nº 9.886, de 7 de março de 1888. Sofreu 
aprimoramento previsional no Decreto nº 18.542, de 
24 de dezembro de 1928 (donde origina-se o art. 33, 
parágrafo único, da LRP), e teve sua função ratificada 
quando do art. 182 do CC. 

11. Não bastasse este “histórico”, o Livro “E” tem 
larga execução prática no moderno direito de família. O 
Livro “E” não é excepcional nem aminguado. O espectro 
registral-hipotético do Livro é considerável. 

12. Nele registram-se: (1) o nascimento de filho 
de brasileiro, nascido no estrangeiro, não a serviço do 
governo do Brasil, se registrado em consulado brasi-
leiro (LRP, art. 32, § 2º; CC/2002, art. 9º, I); (2) o nas-
cimento de filho de brasileiro, nascido no estrangeiro, 
não registrado em consulado brasileiro, mas residente 
em território nacional e optante, em qualquer tempo, 
pela nacionalidade brasileira (LRP, art. 32, § 2º, fine; 
CF, art. 12, I, c; CC/2002, art. 9º, I); (3) as emancipa-
ções judiciais e extrajudiciais, e interdições por inca-
pacidade absoluta ou relativa (LRP, arts. 89 e 92); (4) 
as sentenças declaratórias de ausência e morte pre-
sumida (LRP, art. 94; CC/2002, art. 9º, III). Também 
serão registrados no Livro “E” quaisquer atos relativos 
ao estado civil, – assim entendido o modo de verifica-
ção dos principais fatos que interessam ao estado de 
uma pessoa (nascimento, casamento, divórcio, mor-
te, reconhecimento de filiação, adoção, legitimação) 
(cf. Henri Capitant, Vocabulaire Juridique, Paris: Pres-
ses Universitaires de France, 1936, verbete Etat civil, 
p. 236) -, que não estejam previstos expressamente 
noutro livro, a saber, quaisquer atos que diga respeito 
à pessoa em qualquer de seus aspectos personalíssi-
mos (físico, sexual, mental, capacidade etc.); e social 
(familiar, matrimonial, político, patrimonial [insolvência 
ou falência e respectivas recuperações] etc.). 

13. No Livro “E”, averbam-se: (1) as sentenças 
de abertura de sucessão provisória, após o trânsito 

em julgado, referindo especialmente ao testamento do 
ausente, se houver, e seus herdeiros habilitados (LRP, 
art. 104, parágrafo único); (2) a mudança de nome de 
cônjuge em virtude de casamento, ou sua anulação, 
dissolução (por morte ou divórcio), nulidade, ou se-
paração judicial (CC/2002, arts. 1.521, § 1º; 1.571); 
assim como, (3) todos os atos jurídicos que incorram 
em alteração ou extinção de direitos nele registrados 
(CC/1916, art. 18, por analogia; LRP, arts. 21, 104). 

14. No Livro “E” são feitas ainda as ANOTAÇÕES 
devidas a teor dos artigos 61, 67, § 6º, e 106 usque 
108, todos da LRP. A respeito das anotações, ques-
tão interessante se erige quanto a comum confusão 
deste lançamento com a averbação de sentenças que 
decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o 
divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da 
sociedade conjugal, no RCPNIT, a teor do art. 10, in-
ciso I, do CC/2002. Da interpretação sistemática das 
prescrições do art. 10, inciso I, do CC/2002, e art. 32 
da Lei nº 6.515, depreende-se a desnecessidade de 
AVERBAÇÃO, no Livro “E” do 1º Ofício, dos atos pro-
cessuais de divórcio etc. A confusão reside justamen-
te na desconsideração do lançamento correto. Aqui 
(CC/2002, art. 10, I, Lei nº 6.515, art. 32), o fato se cir-
cunscreve a estas AVERBAÇÕES. E isto é assim pela 
simples razão de NÃO SER, o 1º RCPNIT, o serviço 
registral competente para as tais obrigatórias AVER-
BAÇÕES. Entretanto, estas averbações não afastam 
o dever do oficial do 1º RCPNIT de ANOTAR os pro-
vimentos sentenciais. Pelo contrário. Anotar será seu 
dever, desde que provocado devidamente. Agora, se 
a casuística tem repelido esta anotação, o problema 
não é jurídico, mas sociológico, e de matiz econômi-
co-política (certamente radicado na idéia de suposto 
custo (no pagamento dos emolumentos) pelo interes-
sado na anotação). 

15. Em suma, o Livro “E”, do Primeiro Serviço de 
Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tute-
las (RCPNIT), ressuma como instrumento imprescin-
dível à consecução da finalidade precípua do serviço 
registral – como seja: a realização do sobreprincípio 
da segurança jurídica (Lei nº 6.015, de 1973, art. 1º; 
Lei nº 8.935, de 1994, arts. 1º e 4º) -, eis que – por 
seu intermédio – encontram guarida pública os atos 
jurídicos relacionados ao estado civil da pessoa física, 
ser pelo qual e para o qual o direito encontra razão de 
existir, no incessante moldar do inter-relacionamento 
subjetivo, em busca da paz social pela justiça.

16. A Lei nº 6.015, de 1973, lei federal, nacional, 
de ordem pública, e aplicação cogente, merece toda 
a diligente atenção dos legisladores nacionais, pela 
sua indiscutível penetração na vida privada nacional 
e fortalecimento da segurança jurídica das relações 
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de direito de âmbito privado e público, condição es-
sencial para o progresso e felicidade da nação. Bem 
por isso, submeto aos meus ilustres pares a judiciosa 
apreciação das alterações aqui ventiladas, aprovan-
do-as in totum.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Almeida de Jesus.

PROJETO DE LEI Nº 6.507, DE 2006 
(Do Sr. Chico Sardelli)

Torna obrigatória a contratação de se-
guro de responsabilidade civil por parte de 
Tabeliães no exercício de sua profissão.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta lei torna obrigatória a contratação de 

seguro de responsabilidade civil por parte de tabeliães 
no exercício de sua profissão, acrescentando artigo à 
Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regula-
menta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro”. 

Art. 2º A Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
passa a vigorar com o acréscimo do seguinte artigo: 

“Art. 24-A. É obrigatória a contratação, 
pelos notários e registradores, de seguro de 
responsabilidade civil por danos que ocorrerem 
no desempenho de suas atividades, no valor 
mínimo de cem mil reais, devendo este valor 
ser atualizado a cada período de doze meses 
contados da publicação desta Lei, com base 
na Taxa Referencial de Juros TR.”

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

Justificação

A presente Proposição objetiva garantir o consu-
midor, usuário dos serviços notariais e de registro, de 
eventuais prejuízos decorrentes de erros dos tabeliães 
no exercício de suas atividades profissionais.

A probabilidade de erros por parte desses pro-
fissionais, principalmente no início de suas funções, é 
muito grande e o volume de ações judiciais em virtude 
destas falhas vem crescendo acentuadamente. 

O seguro, que passa a ser obrigatório, proporcio-
nará aos notários ou oficiais de registro tranqüilidade 
para desempenho de suas atividades.

Deste modo, cremos que a proposta merece aco-
lhida por parte dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Chico Sardelli.

PROJETO DE LEI Nº 6.508, DE 2006 
(Do Sr. Marcos Abramo)

Dispõe sobre o uso de produtos oriun-
dos de materiais reciclados pelos órgãos 
do Poder Público.

Despacho: Apense-se ao PL nº 
203/1991.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatório o uso de bens de consumo 

oriundos da reciclagem de resíduos sólidos pelos ór-
gãos do Poder Público.

Parágrafo único. Constituem bens de consumo 
oriundos da reciclagem aqueles provenientes das reu-
tilização ou da transformação, artesanal ou industrial, 
de resíduos sólidos.

Art. 2º O uso de produtos reciclados deverá alcan-
çar os seguintes índices, nos prazos abaixo estipulados, 
contados a partir da publicação desta lei:

I – 5% do total de bem consumidos, no primei-
ro ano;

II – 10% do total de bem consumidos, no segun-
do ano;

III – no mínimo 20% do total de bens consumi-
dos, no terceiro ano.

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

Justificação

O Projeto de Lei ora apresentado tem por fim es-
timular o consumo sustentável no País. Sendo o Bra-
sil um país rico em recursos naturais, desenvolvemos 
uma cultura do desperdício, produzindo resíduos em 
excesso e esbanjando, rotineiramente, água, energia, 
alimentos e matérias-primas.

Promover o consumo sustentável implica mudar 
essa cultura, estimulando a conservação da base de 
recursos naturais e reduzindo a poluição e a contami-
nação do meio ambiente. O objetivo é o de satisfazer 
as necessidades da geração presente, sem compro-
meter aquelas das gerações futuras. Para tanto, é ne-
cessário atuar no comportamento dos consumidores, 
estimulando maior interesse na proteção ambiental 
entre cidadãos, empresários, instituições públicas e 
privadas. 

Embora ainda não conte com uma política de 
coleta seletiva institucionalizada, o Brasil já recicla 
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16,5% dos plásticos rígidos e filme, 33% do papel de 
escritório, 46% das embalagens de vidro, 79% do vo-
lume de papel ondulado e 95,7% da produção nacional 
de lata de alumínio, de acordo com dados do Cem-
pre (Compromisso Empresarial para a Reciclagem). 
Quase toda a seleção é feita na informalidade, pelos 
catadores de lixo.

Consideramos que o Poder Público, como agente 
promotor da política de conservação ambiental, deve 
ser o primeiro a dar exemplo de atuação dentro dos 
princípios do consumo sustentável. Mais importante 
que a economia de recursos, o uso de materiais re-
cicláveis nos órgãos públicos poderá ser utilizada em 
campanhas de persuasão dos empresários e cidadãos 
para a produção e consumo de produtos ecologica-
mente saudáveis.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres pares, 
na aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Marcos Abramo.

PROJETO DE LEI Nº 6.509, DE 2006 
(Do Sr. Marcos Abramo)

Acrescenta parágrafo ao art. 271 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre veículos apreendidos e 
recolhidos a depósito. 

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 271 da Lei nº 9.503/97, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acresci-
do do seguinte § 1º, renumerando-se o atual parágrafo 
único como § 2º:

“Art. 271.  ..............................................
§ 1º Fica assegurado ao proprietário, 

ou a seu procurador legalmente constituído, 
o acesso ao veículo apreendido e recolhido a 
depósito, para exibi-lo a possíveis comprado-
res, atendidas as normas do órgão executivo 
de trânsito do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município responsável pela apreensão e 
recolhimento.

§ 2º ...............................................(NR).” 

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

Justificação

Como muitos proprietários de veículos apreendi-
dos e recolhidos a depósito, pelo órgão executivo de 
trânsito, não possuem recursos para pagar os valores 
cobrados para a restituição, a fim de evitar o leilão do 
bem preferem vendê-lo a quem se interessar. 

O objetivo da presente iniciativa é, então, oferecer 
condições que permitam ao proprietário ter a possibili-
dade de exibir o seu veículo a possíveis compradores, 
para que eles possam examiná-lo e verificar se lhes 
convém. Isso poderia ser tornado viável por meio de 
normas a serem editadas pelas repartições de trânsito 
competentes, de maneira a atender as necessidades 
tanto do proprietário, como da repartição de trânsito.

Com efeito, mediante a venda do veículo a ter-
ceiros, o proprietário pagaria a sua restituição fican-
do, assim, garantidos o pagamento das multas, taxas 
e despesas com remoção e estada, além de outros 
encargos previstos na legislação específica. Dessa 
forma, a repartição de trânsito não precisaria ocupar-
se com o leilão desse veículo. 

Pela importância dessa iniciativa, esperamos vê-
la aprovada pelos ilustres parlamentares. 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Marcos Abramo.

PROJETO DE LEI Nº 6.514, DE 2006 
(Do Sr. Chico Sardelli)

Acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503/97, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro passa a vigorar acrescentada 
do seguinte artigo:

Art. 86-A. Todas as pontes, passarelas, 
viadutos, túneis rodoviários e demais obras 
d’arte existentes nas estradas e rodovias bra-
sileiras deverão receber sinalização identifica-
tória de localização. Esta sinalização deverá 
ser feita na forma de placas indicativas colo-
cadas no próprio local, colocadas duzentos 
metros antes, assim como duzentos metros 
depois.
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Parágrafo único. As placas indicativas 
referidas na caput deverão, como norma, 
informar a sigla da rodovia a que estas 
obras d’arte pertencem, bem como, rece-
ber uma numeração, obedecida a ordem 
crescente.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da publi-
cação.

Justificação

Entendemos que a sinalização de obras d’arte, 
como propõe o projeto, é um procedimento que se 
faz necessário a uma ideal referência de localização 
para o trânsito nas rodovias nacionais. Tal prática 
já ocorre em países europeus e, na Itália, nos foi 
apresentada como prática eficaz e aprovada pelos 
usuários. Tal procedimento também já foi adotado, 
no Brasil, na rodovia dos Imigrantes ( Estado de 
São Paulo), quando da identificação de seus túneis 
rodoviários.

O procedimento acima descrito, além de neces-
sário, será de grande utilidade como exemplificamos 
a seguir:

1) Aos condutores de veículos que terão facilita-
das a localização para:

Pedidos de socorro.
Pedidos de auxílio mecânico.
Denúncias de indivíduos com comportamento 

suspeito na pista, sob os locais e sobre os locais.
Informações das condições que se apresentam 

estas obras d’arte aos Departamentos de Estradas e 
Concessionárias de Rodovias.

2) Aos Departamentos de Estradas e Concessio-
nárias de Rodovias para:

Informar as condições de uso da pista.
Informar trechos em obras.
Informar, antecipadamente, os limites de altura 

destes monumentos.
3) Para as Policias, em geral, e para a Polícia 

Rodoviária, em particular:
Informar as condições de trânsito.
Informar trechos sob congestionamentos.
Informar a localização de acidentes.
Facilitar a prática de prevenção e combate aos 

roubos e assaltos a veículos de passeio, a veículos 
de transporte de cargas e a veículos de transporte de 
passageiros.

Facilitar o recebimento de denúncias e informa-
ções gerais recebidas por meio de telefones celula-
res e pelos telefones SOS à disposição em muitas 
rodovias.

4) Para as empresas prestadoras de serviços de 
transporte de carga e de passageiros:

Facilitar a logística de seus serviços.
Facilitar o ponto de encontro entre veículos em 

formação de comboio.
Facilitar o monitoramento remoto; via satélite ou 

rádio, de seus veículos.
5) Para a imprensa:
Facilitar a veiculação das informações e ocorrên-

cias, em seus noticiários e em suas incursões, “ao vivo”, 
sobre as condições das estradas, trânsito, acidentes, 
desvios de tráfego, como exemplos.

Facilitar a localização geográfica em seus guias 
e mapas.

6) Para os estrangeiros a trabalho ou a turismo:
Por permitir fácil compreensão e entendimento 

dos guias, mapas, e localizações ao longo das vias, 
por se tratar de uma linguagem alfa-numérica.

Por transmitir uma imagem de organização e 
normatização das estradas do nosso país.

7) Para as Instituições Geográficas Nacionais, 
órgãos governamentais e todos os interessados:

Por sinalizar marcos permanentes, reais e de 
fácil visualização.

Por permitir uma sinalização mais visível e me-
nos sujeita aos dados mecânicos, metereológicos e 
químicos.

Por permitir uma sinalização cuja visualização 
não será ocultada pelo crescimento do que margeia 
as vias ou pelo bloqueio ocasionado pela estaciona-
mento de veículos nos acostamentos ou por veículos 
quando das ultrapassagens.

Pelos Motivos expostos e pela importância desta 
proposição esperamos tê-la aprovada pelos ilustres 
deputados.

Sala de Sessões, 18 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Chico Sardelli.

PROJETO DE LEI Nº 6.529, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 36/2006  
Aviso nº 46/2006 – Ci. Civil

Estabelece diretrizes para a simplifi-
cação e integração do processo de registro 
e legalização de empresários e de pessoas 
jurídicas, cria a Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios – REDESIM, e dá ou-
tras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº 
4.345/2004. 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de 

simplificação e integração do processo de registro e 
legalização de empresários e pessoas jurídicas no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

Art. 2o Fica criada a Rede Nacional para a Sim-
plificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios – REDESIM, com a finalidade de propor 
ações e normas aos seus integrantes, e cuja participa-
ção na sua composição será obrigatória para os órgãos 
federais e voluntária, por adesão mediante consórcio, 
para os órgãos, autoridades e entidades não federais 
com competências e atribuições vinculadas aos as-
suntos de interesse da REDESIM.

Parágrafo único. A REDESIM será administrada 
por um Comitê Gestor, cuja composição, estrutura e 
funcionamento serão definidos em regulamento.

CAPÍTULO I 
Das Diretrizes

Art. 3º Na elaboração de normas de sua com-
petência, os órgãos e entidades que componham a 
REDESIM deverão considerar a integração do processo 
de registro e de legalização de empresários e de pes-
soas jurídicas, e articular as competências próprias 
com aquelas dos demais membros, buscando, em 
conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de 
modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 
linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

Art. 4º Os órgãos e entidades que componham a 
REDESIM, no âmbito de suas competências, deverão 
manter à disposição dos usuários, de forma presencial 
e pela rede mundial de computadores, informações, 
orientações e instrumentos que permitam pesquisas 
prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e 
baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a 
prover ao usuário certeza quanto à documentação ex-
igível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.

§ 1º As pesquisas prévias à elaboração de ato 
constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que 
o usuário seja informado pelos órgãos e entidades 
competentes:

I – da descrição oficial do endereço de seu in-
teresse e da possibilidade de exercício da atividade 
desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpridos 
para obtenção de licenças de autorização de funcio-
namento, segundo a natureza da atividade pretendida, 
o porte, o grau de risco e a localização; e

III – da possibilidade de uso do nome empresa-
rial de seu interesse.

§ 2º No prazo de dezoito meses, os Municípios 
com mais de vinte mil habitantes, que aderirem à RE-
DESIM, instituirão procedimento de consulta prévia a 
que se referem os incisos I e II do § 1º deste artigo.

§ 3º O resultado da consulta prévia de que trata o 
§ 1º deste artigo deverá constar da documentação que 
instruirá o requerimento de registro no órgão executor 
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins ou de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art.5º Os requisitos de segurança sanitária, con-
trole ambiental e prevenção contra incêndios, para os 
fins de registro e legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e 
uniformizados pelos órgãos que componham a REDE-
SIM, no âmbito de suas competências.

§ 1º Os órgãos e entidades que componham a 
REDESIM e sejam responsáveis pela emissão de licen-
ças e autorizações de funcionamento poderão realizar 
vistorias após o início de operação do estabelecimento, 
quando a atividade, por sua natureza, comportar grau 
de risco compatível com esse procedimento.

§ 2º Os órgãos e entidades competentes defi-
nirão, no prazo de cento e oitenta dias, as atividades 
cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão 
vistoria prévia.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica às vistorias 
de competência dos órgãos fazendários. 

Art.6º Os Municípios que aderirem à REDESIM 
emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que per-
mitirá o início de operação do estabelecimento imediata-
mente após o ato de registro, exceto nos casos em que 
o grau de risco da atividade seja considerado alto.

§ 1º A convolação do Alvará de Funcionamento 
Provisório em Alvará de Funcionamento será condi-
cionada à apresentação das licenças ou autorizações 
de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades 
competentes.

§ 2º O Alvará de Funcionamento Provisório será 
emitido contra a assinatura de Termo de Ciência e 
Responsabilidade por parte do responsável legal pela 
atividade, pelo qual este firmará compromisso, sob as 
penas da lei, de observar os requisitos exigidos para 
funcionamento e exercício das atividades econômicas 
constantes do objeto social, para efeito de cumprimen-
to das normas de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndio.
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§ 3º Do Termo de Ciência e de Responsabilidade 
constarão informações sobre as exigências que deve-
rão ser cumpridas com anterioridade ao funcionamento 
do empresário ou da pessoa jurídica para a obtenção 
das licenças necessárias à eficácia plena do Alvará 
de Funcionamento.

Art. 7º Os órgãos e entidades que compõem a 
REDESIM utilizarão em seus cadastros e registros 
administrativos as classificações aprovadas por órgão 
do Poder Executivo Federal, designado conforme re-
gulamento, e deverão zelar pela uniformidade e con-
sistência das informações. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo 
Federal implementar, no prazo de três anos, sistema 
informatizado de classificação das atividades que uni-
formize e simplifique as atuais codificações existentes 
em todo o território nacional, com apoio dos integran-
tes da REDESIM.

Art. 8º Será assegurada ao usuário da REDESIM 
entrada única de dados cadastrais e de documentos, 
resguardada a independência das bases de dados e 
observada a necessidade de informações por parte 
dos órgãos e entidades que a integrem.

§ 1º Os órgãos executores do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas colocarão à disposição, 
por meio eletrônico, aos demais órgãos que integrem 
a REDESIM:

I – os dados de registro de empresários ou pes-
soas jurídicas, imediatamente após o arquivamento 
dos atos; e

II – as imagens digitalizadas dos atos arquivados, 
no prazo de cinco dias úteis após o arquivamento.

§ 2º As imagens digitalizadas, quando disponíveis 
na forma ali prevista, suprirão a eventual exigência de 
apresentação do respectivo documento a órgão que 
integre a REDESIM.

Art. 9º É exigida prova de quitação de débitos e 
tributos federais, de contribuições à seguridade social, 
bem como de débitos para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, nos casos de arqui-
vamento, no órgão próprio, dos atos que impliquem 
redução de capital social, redução de capital de em-
presário, transferência de controle de sociedade limi-
tada, cisão e extinção do registro de empresário ou 
de pessoa jurídica.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput à pes-
soa jurídica, sócio, administrador, empresário ou de 
sociedades de que participem, conforme o caso, nas 
seguintes hipóteses:

I – registro de atos constitutivos de pessoa ju-
rídica; e

II – registro de empresário.

§ 2º O registro do instrumento de deliberação da 
dissolução da pessoa jurídica não está condicionado 
à comprovação da regularidade a que alude o caput 
deste artigo.

§ 3º Na hipótese de inatividade de pessoa jurídica 
e de empresário, os órgãos responsáveis pela adminis-
tração tributária, na forma de regulamento, instituirão 
regime especial que limitará a exigência do cumpri-
mento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 10. Os órgãos executores do Registro Público 
de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Regis-
tro Civil de Pessoas Jurídicas, para maior segurança 
no cumprimento de suas competências institucionais 
no processo de registro, realizarão consultas automa-
tizadas e gratuitas:

I – ao Cadastro Nacional de Documentos Extra-
viados, Roubados ou Furtados; e

II – a sistema nacional de informações sobre pes-
soas falecidas e a outros cadastros de órgãos públicos 
com vistas à verificação de dados de identificação de 
empresário, sócios ou administradores.

Art. 11. Para os atos de registro, inscrição, alte-
ração e baixa de empresários ou pessoas jurídicas, 
não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades 
que integrem a REDESIM:

I – excetuados os casos de autorização prévia, 
quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos 
órgãos executores do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas;

II – documento de propriedade, contrato de loca-
ção ou comprovação de regularidade de obrigações 
tributárias referentes ao imóvel onde será instalada 
a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para a 
comprovação do endereço indicado; e

III – comprovação de regularidade de prepostos 
dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos 
de classe, sob qualquer forma, como requisito para 
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa 
de empresários ou pessoas jurídicas, bem como para 
autenticação de instrumento de escrituração.

Art. 12. Os atos de inscrição fiscal e tributária, suas 
alterações e baixas efetuados diretamente por órgãos 
e entidades da administração direta que integrem a 
REDESIM não importarão em ônus, a qualquer título, 
para os empresários ou pessoas jurídicas.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Informatizado de Apoio  

a Registro e Legalização de Empresas

Art. 13. O Poder Executivo Federal criará, na rede 
mundial de computadores, sistema pelo qual:
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I – será provida informação e orientação sobre 
etapas e requisitos para processamento de registro, 
inscrição, alteração e baixa de pessoas jurídicas ou 
empresários, bem como sobre a elaboração de ins-
trumentos legais pertinentes;

II – sempre que o meio eletrônico permitir com 
segurança, serão prestados os serviços prévios ou 
posteriores à protocolização dos documentos exigidos, 
inclusive o preenchimento da ficha cadastral única a 
que se refere o art. 8o; e

III – poderá o usuário acompanhar os processos 
de seu interesse.

Parágrafo único. O sistema mencionado no caput 
deverá contemplar o conjunto de ações que devam ser 
realizadas envolvendo os órgãos e entidades da ad-
ministração federal, estadual e municipal, observado 
o disposto no art. 2o, aos quais caberá a responsa-
bilidade de formação, atualização e incorporação de 
conteúdo ao sistema.

CAPÍTULO III 
Da Central de Atendimento Empresarial – FÁCIL

Art. 14. As Centrais de Atendimento Empresarial 
– FÁCIL são unidades de atendimento presencial da 
REDESIM, preferencialmente instaladas nas capitais, 
que funcionarão como centros integrados para a orienta-
ção, registro e a legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, para o fim de promover a integração, em um 
mesmo espaço físico, dos serviços prestados pelos 
órgãos que integrem localmente a REDESIM.

§ 1º Deverá funcionar uma Central de Atendimento 
Empresarial – FÁCIL em toda capital cuja municipali-
dade, bem como os órgãos dos respectivos Estados, 
adiram à REDESIM, inclusive no Distrito Federal, se 
for o caso.

§ 2º Poderão fazer parte das Centrais de Atendi-
mento Empresarial – FÁCIL, na qualidade de parcei-
ros, as entidades representativas do setor empresa-
rial, em especial das microempresas e empresas de 
pequeno porte, e outras entidades da sociedade civil 
que tenham como foco principal de atuação o apoio e 
a orientação empresarial.

§ 3º Em cada unidade da Federação, os centros 
integrados de registro e legalização de empresários e 
pessoas jurídicas poderão ter seu nome próprio defi-
nido pelos parceiros locais, sem prejuízo de sua apre-
sentação juntamente com a marca FÁCIL.

Art. 15. As Centrais de Atendimento Empresarial 
– FÁCIL terão um Núcleo de Orientação e Informação 
e um Núcleo Operacional.

§ 1º O Núcleo de Orientação e Informação des-
tinar-se-á a fornecer serviços de apoio empresarial 
com a finalidade de auxiliar o usuário na decisão de 

abertura do negócio, prestar orientação e informação 
completas e prévias para realização do registro e da 
legalização de empresas, inclusive para as necessá-
rias consultas prévias, de forma que o processo não 
seja objeto de restrições após a sua protocolização no 
Núcleo Operacional.

§ 2º O Núcleo Operacional destinar-se-á ao rece-
bimento de processo único, contemplando as exigências 
documentais, formais e de informação referentes aos 
órgãos que integrem a REDESIM e ao seu tratamento 
de forma conclusiva.

§ 3º As Centrais de Atendimento Empresarial 
– FÁCIL que venham a ser criadas fora das capitais e 
do Distrito Federal poderão ter suas atividades restri-
tas ao Núcleo de Orientação e Informação.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais

Art. 16. Para os atos de registro, inscrição, alte-
ração e baixa de empresários ou pessoas jurídicas, 
fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência 
de natureza documental ou formal, restritiva ou con-
dicionante, pelos órgãos integrantes da REDESIM, 
que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes 
à essência de tais atos, observado o disposto no arts. 
5o, 8o e 11.

Art. 17. Eventuais exigências não cumpridas no 
curso de processo de registro e legalização de empre-
sário e de pessoa jurídica serão objeto de notificação 
pelo órgão competente ao requerente, com indicação 
das disposições legais que as fundamentam.

Art. 18. Verificada, pela fiscalização de qualquer 
órgão componente da REDESIM, divergência em dado 
cadastral do empresário ou da pessoa jurídica originá-
rio de instrumento de constituição, alteração ou baixa, 
constará do auto a que seja reduzido o ato de fiscaliza-
ção a obrigatoriedade de sua atualização ou correção, 
no prazo de trinta dias, mediante registro de instrumen-
to próprio no órgão executor do Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins ou do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

Art. 19. Até que seja implementado o sistema de 
que trata o parágrafo único do art. 7o, os órgãos inte-
grantes da REDESIM deverão:

I – promover entre si a unificação da atribuição 
de códigos da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – Fiscal/CNAE-Fiscal aos estabeleci-
mentos empresariais de uma mesma jurisdição, com 
a utilização dos instrumentos de apoio à codificação, 
disponibilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE; e
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II – buscar as condições para a atualização per-
manente da codificação atribuída aos agentes econô-
micos registrados.

Art. 20. A implantação da REDESIM deverá se 
harmonizar com as iniciativas de simplificação e inte-
gração existentes na data da publicação desta Lei.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Transitórias

Art. 21. O Poder Executivo Federal, no prazo de até 
dezoito meses, criará o cadastro a que se refere o inciso 
I do art. 10, no âmbito do Ministério da Justiça, para ser 
disponibilizado na rede mundial de computadores.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 23. Ficam revogados o inciso V do art. 1º do 
Decreto-Lei no 1.715, de 22 de novembro de 1979, o 
inciso III do art. 1º da Lei no 7.711, de 22 de dezembro 
de 1988, a alínea “e” do art. 27 da Lei no 8.036, de 11 
de maio de 1990, e a alínea “d” do inciso I do art. 47 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Brasília, 

EM Nº 55/GM-MDIC

Brasília, 22 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência Projeto de Lei que esta-
belece diretrizes para a simplificação e integração do 
processo de registro e de legalização de empresários 
e de pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e Legalização de Empresas 
– REDESIM, e dá outras providências.

2. As diretrizes têm como fundamento a idéia da 
racionalização dos procedimentos, eliminando exigên-
cias burocráticas e integrando os vários órgãos e enti-
dades federais, estaduais e municipais envolvidos no 
processo de registro e legalização de empresas com 
vistas à diminuição de prazos e custos para abertura 
e fechamento das empresas no Brasil.

3. A existência do empresário e da pessoa ju-
rídica começa com o registro de seus atos constitu-
tivos. Somente a partir deste ato podem os mesmos 
providenciar as inscrições nos cadastros dos demais 
órgãos envolvidos no processo. Resta, ainda, ao em-
preendedor atender as exigências de cumprimento 
das posturas municipais, de vigilância sanitária, do 
corpo de bombeiros e de outras legislações referentes 
a sua atividade econômica, para, só depois, entrar em 
funcionamento.

4. Há vários anos a sociedade brasileira vem cla-
mando para que o procedimento, o qual envolve órgãos 
e entidades federais, estaduais e municipais, de regis-
tro e legalização de empresas, incluindo a abertura, 
as alterações porventura necessárias no curso de sua 
existência e a baixa ou fechamento, sejam facilitadas e 
promovam, assim, uma maior formalização da atividade 
econômica no país, com a correspondente melhoria 
nas condições de emprego e renda.

5. Neste sentido, foi criado grupo de trabalho, 
no âmbito da Câmara de Política de Desenvolvimento 
Econômico, coordenado por este Ministério e integrado 
por representantes da Casa Civil, Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda, 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Secretaria 
da Receita Federal e do Departamento Nacional do 
Registro de Comércio, para apresentar propostas de 
modificações legislativas que pudessem contribuir no 
sentido de redimensionar a questão do registro e da 
legalização de atividades empresariais, sob a pers-
pectiva de utilização intensiva da tecnologia da infor-
mação, sem olvidar a necessidade de engajamento 
e comprometimento dos diversos órgãos e entidades 
participantes do processo. O anteprojeto de lei, resul-
tado dos esforços do grupo, foi submetido à aprecia-
ção daquela Câmara de Governo e do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social.

6. Em seguida, o anteprojeto de lei foi colocado 
pela Casa Civil da Presidência da República, em 01 
de junho de 2005, nos termos do art. 34, inciso II, do 
Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, em con-
sulta pública para recolhimento de contribuições da 
sociedade civil, cujas sugestões apresentadas foram 
criteriosamente apreciadas pelo grupo de trabalho e 
incorporadas aquelas que contribuíram para o aper-
feiçoamento do texto divulgado.

7. O projeto começa criando a REDESIM, coorde-
nada por um comitê gestor, cuja composição, estrutura 
e funcionamento serão disciplinados no regulamento 
da lei, estabelecendo que a adesão à rede será obriga-
tória para os órgãos e entidades federais e voluntária, 
mediante convênio, para os não federais.

8. A seguir, definindo diretrizes, determina a arti-
culação entre os vários órgãos envolvidos no processo 
e, também, a disponibilização de informações, orienta-
ções e instrumentos, tanto pelo atendimento presen-
cial quanto pela rede mundial de computadores, que 
permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou 
inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas 
jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quan-
to à documentação exigível e quanto à viabilidade do 
registro ou inscrição.



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 05931 

9. Neste sentido, cria-se a consulta prévia de 
endereço e de possibilidade de nele serem exercidas 
as atividades econômicas especificadas, anterior ao 
registro do empreendedor, para caracterizar a pos-
sibilidade da escolha empresarial para a localização 
de seu estabelecimento e o alvará de funcionamento 
condicionado, a ser concedido independentemente 
de vistoria prévia do estabelecimento, exceto para as 
atividades consideradas de alto risco, permitindo o 
imediato início da atividade.

10. Como facilitação do processo, cria-se uma 
entrada única de dados e documentos, que evitará a 
multiplicidade de exigência documental por parte dos 
integrantes da REDESIM. Para supri-las, os órgãos e 
entidades da REDESIM terão acesso aos documentos 
e dados apresentados.

11. Outra mudança fundamental é que a inscrição, 
a alteração e o fechamento de empresas deixam de ser 
condicionadas à comprovação da regularidade fiscal delas 
mesmas, de seus sócios e das empresas das quais estes 
participem. Ficam resguardadas as responsabilidades 
pela quitação das dívidas porventura existentes.

12. Pelo viés da tecnologia da informação, preten-
de-se disponibilizar, na rede mundial de computadores, 
um portal do registro e legalização de empresas, onde 
se possa obter informações e serviços inerentes ao 
processo, de forma organizada e integrada.

13. Por outro lado, verificando-se o grande avanço 
representado pelas centrais de prestação de serviços 
ao empreendedor, denominadas no âmbito federal de 
Central Fácil, como as existentes em 15 unidades da 
federação, finalmente contempla-se a mesma na le-
gislação, pois até agora resultavam de iniciativas, nem 
sempre efetivadas mediante instrumentos próprios, que 
colocavam em um mesmo espaço físico os órgãos in-
tervenientes no processo.

14. Por fim, cumpre salientar que o projeto en-
frenta de maneira integral a questão da utilização de 
documentos extraviados, roubados ou furtados, criando 
um cadastro nacional a ser consultado pelos integran-
tes da REDESIM, com possibilidade de estender seu 
uso a toda a sociedade.

15. Desta sorte, ao encaminhar a Vossa Excelên-
cia o presente projeto de lei, que contempla mudanças 
substanciais para a simplificação e a desburocratiza-
ção no dia-a-dia do cidadão empreendedor junto aos 
órgãos e entidades governamentais, as quais o tempo 
confirmará, e é nossa certeza, o acerto de sua propo-
sição, sugerindo, caso assim entenda, o seu encami-
nhamento ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Luiz Fernando Furlanº

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.102, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 804/2005 
MSC 818/2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Quilombo para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 2.644, de 28 de novembro de 2002, que outorga 
permissão à Fundação Quilombo para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ma-
rechal Deodoro, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

MENSAGEM Nº 818, DE 2005

Submete, ao Congresso Nacional, o 
ato constante da Portaria nº 2.644, de 28 de 
novembro de 2002, que outorga permissão 
à Fundação Quilombo para executar servi-
ços de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à Fundação Quilombo para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é 
regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de 
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen-
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução 
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva-
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Quilom-
bo atendeu aos requisitos da legislação específica, 
inclusive do Ato Normativo nº 1, de 1999, desta Co-
missão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Carlos Nader, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Quilombo para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 2.644, de 28 de novembro de 2002, que outorga 
permissão à Fundação Quilombo para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ma-
rechal Deodoro, Estado de Alagoas.

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

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Carlos Nader, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Carlos Nader, à TVR nº 804/2005, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-
Presidente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, 
Corauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimen-
to, Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, 
João Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, 
Júlio Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro 
Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, 
Antonio Joaquim, César Medeiros, João Campos, 
José Carlos Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela 
Duarte, Pastor Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salva-
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.103, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 802/2005 
MSC 803/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cajamar, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

274, de 14 de junho de 2005, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
tico a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cajamar, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.
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MENSAGEM Nº 803, DE 2005

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional os atos que autorizam a execu-
ção de serviços de radiodifusão comuni-
tária constantes das Portarias nºs 266 e 
274, de 2005.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fe-
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Eduardo Sciarra, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral e Artístico a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cajamar, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

274, de 14 de junho de 2005, que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
tico a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cajamar, Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Eduardo Sciarra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Eduardo Sciarra, à TVR nº 802/2005, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.104, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 800/2005 
MSC 802/2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Epitaciolândia, Estado do Acre.
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Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art.54,RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 240, de 22 de abril de 2005, que outorga permis-
são à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Epitaciolândia, 
Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

MENSAGEM Nº 802, DE 2005

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 240, de 22 de abril de 2005, que outorga 
permissão à Ecoacre Rádio, Jornal e Tele-
visão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada no município de Epitaciolândia, 
Estado do Acre.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do 
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro-
cesso em questão, a Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão 
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica 
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven-
cedora da concorrência para exploração do serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Chaves, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Epitaciolândia, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

240, de 22 de abril de 2005, que outorga permissão à 
Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, na cidade de Epitaciolândia, Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Chaves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Pedro Chaves, à TVR nº 800/2005, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-
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Presidente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Na-
der, Corauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nas-
cimento, Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João 
Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José 
Rocha, Júlio Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabe-
lo, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, 
Takayama, Antonio Joaquim, César Medeiros, João 
Campos, José Carlos Araújo, Leodegar Tiscoski, Ma-
riângela Duarte, Pastor Pedro Ribeiro, Romel Anizio 
e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.105, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 799/2005 
MSC 801/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sorriso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Sorriso, Estado do Mato 
Grosso.

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

Apreciação:Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 177, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária Sorriso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Sorriso, Estado 
do Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

MENSAGEM Nº 801, DE 2005

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 177, 
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga au-
torização à Associação Comunitária Sorriso 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Sorriso, 
Estado de Mato Grosso.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Sorriso a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária Sorriso aten-
deu aos requisitos da legislação específica e recebeu 
autorização para executar serviço de radiodifusão co-
munitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Sandes Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sorriso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Sorriso, Estado do Mato 
Grosso.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 177, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária Sorriso a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Sorriso, Estado 
do Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Sandes Júnior, Relator.

II – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Sandes Júnior, à TVR nº 799/2005, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.106, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR 796/2005 
MSC 772/2005

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Jataí, Esta-
do de Goiás.

Despacho: À Comissão de Constrituição 
e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90-CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 8 de novembro de 2005, que outorga concessão à 
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu-

sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na cidade de Jataí, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

MENSAGEM Nº 772, DE 2005

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 8 
de novembro de 2005, que “outorga conces-
são à Rede Brasileira de Rádio e Televisão 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, no Município de Jataí, 
Estado de Goiás”.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, o ato que outorga concessão à 
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar, 
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as mo-
dificações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro 
de 1996. No processo em questão, a Rede Brasileira 
de Rádio e Televisão Ltda. atendeu aos requisitos 
da legislação específica e obteve a maior pontua-
ção do valor ponderado, nos termos estabelecidos 
pelo Edital, tornando-se a vencedora da concorrên-
cia para exploração do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
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documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Badu Picanço, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Jataí, Esta-
do de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 8 de novembro de 2005, que outorga concessão à 
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explo-
rar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
na cidade de Jataí, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Badu Picanço, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Badu Picanço, à TVR nº 796/2005, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-
Presidente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, 
Corauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimen-
to, Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, 
João Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, 
Júlio Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro 
Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, 
Antonio Joaquim, César Medeiros, João Campos, 
José Carlos Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela 
Duarte, Pastor Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salva-
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.116, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 764/2005 
MSC Nº 726/2005

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Virginius da Gama e Melo para 
executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJC).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

18 de outubro de 2005, que outorga concessão à Fun-
dação Virginius da Gama e Melo para executar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 764, DE 2005 
(Mensagem nº 726, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 18 
de outubro de 2005, que outorga conces-
são à Fundação Virginius da Gama e Melo 
para executar, pelo prazo de quinze anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
concessão à Fundação Virginius da Gama e Melo para 
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executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula-
da pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com as modificações do Decreto nº 2.108, de 24 de 
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen-
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução 
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente 
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Virginius 
da Gama e MELO atendeu aos requisitos da legisla-
ção específica, inclusive do Ato Normativo nº 01, de 
1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2005. 
– Deputada Professora Raquel Teixeira, Relatora.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Virginius da Gama e Melo para 
executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto de 

18 de outubro de 2005, que outorga concessão à Fun-
dação Virginius da Gama e Melo para executar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba.

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

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2005. 
– Deputada Professora Raquel Teixeira, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da 
Relatora, Deputada Professora Raquel Teixeira, à TVR 
nº 764/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.117, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 763/2005 
MSC 717/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Erval a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Erval Velho, Estado 
de Santa Catarina.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

237, de 20 de abril de 2005, que autoriza a Associação 
de Difusão Comunitária Erval a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Erval Velho, 
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.
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TVR Nº 763, DE 2005 
(Mensagem nº 717, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 237, 
de 20 de abril de 2005, que autoriza a Asso-
ciação de Difusão Comunitária Erval a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Erval Velho, Es-
tado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária Erval a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em questão, 
a Associação de Difusão Comunitária Erval atendeu aos 
requisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Vic Pires Franco, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária Erval a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Erval Velho, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

237, de 20 de abril de 2005, que autoriza a Associação 
de Difusão Comunitária Erval a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Erval Velho, 
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Vic Pires Franco, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Vic Pires Franco, à TVR nº 763/2005, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.118, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 743/2005 
MSC Nº 672/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
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direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro.

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

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJC).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 755, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 743, DE 2005 
(Mensagem nº 672, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 755, 
de 19 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Serra da 
Tiririca FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Rádio Comunitária Serra da 
Tiririca FM atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica e recebeu autorização para executar serviço de 
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Jorge Gomes, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Niterói, 
Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 755, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Jorge Gomes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Jorge Gomes, à TVR nº 743/2005, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
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rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.119, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 736/2005 
MSC 652/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário e 
Cultural de Regeneração (PI) ADERE a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Regeneração, 
Estado do Piauí.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 170, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural 
de Regeneração (PI) ADERE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Regeneração, 
Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 736, DE 2005 
(Mensagem nº 652, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 170, 
de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Comuni-
tário e Cultural de Regeneração (PI) ADERE 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Regeneração, 
Estado do Piauí.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural 
de Regeneração (PI) ADERE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons-
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a 
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá 
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em 
questão, a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
e Cultural de Regeneração (PI) ADERE atendeu aos re-
quisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Vanderlei Assis, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Desenvolvimento Comunitário e 
Cultural de Regeneração (PI) ADERE a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
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de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Regeneração, 
Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 170, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural 
de Regeneração (PI) ADERE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Regeneração, 
Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Vanderlei Assis, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Vanderlei Assis, à TVR nº 736/2005, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-
Presidente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, 
Corauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimen-
to, Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, 
João Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, 
Júlio Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro 
Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, 
Antonio Joaquim, César Medeiros, João Campos, 
José Carlos Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela 
Duarte, Pastor Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salva-
dor Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.120, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR 709/2005 
MSC 629/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Saudades a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Saudades, Estado de 
Santa Catarina.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 82, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Saudades a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Saudades, Estado 
de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 709, DE 2005 
(Mensagem nº 629, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 82, 
de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Saudades a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Saudades, Estado 
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Saudades a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.
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II – Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Saudades atendeu aos re-
quisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Irujo, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Saudades a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Saudades, Estado de 
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 82, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Saudades a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Saudades, Estado 
de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Irujo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Pedro Irujo, à TVR nº 709/2005, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.121, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 703/2005 
MSC 620/2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Salinópolis, Estado do Pará.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

219, de 21 de março de 2005, que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Salinópolis, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 703, DE 2005 
(Mensagem nº 620, de 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
219, de 21 de março de 2005, que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Mi-
racatu Ltda. para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, na cidade de Salinópolis, 
Estado do Pará.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga 
permissão à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. 
No processo em questão, a Empresa de Radiodifu-
são Miracatu Ltda. atendeu aos requisitos da legisla-
ção específica e obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, 
tornando-se a vencedora da concorrência para ex-
ploração do serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Ve-
rificada a documentação, constatamos que foram 
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo-
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Pinheiro, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade 
de Salinópolis, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

219, de 21 de março de 2005, que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Miracatu Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Salinópolis, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Pinheiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Walter Pinheiro, à TVR nº 703/2005, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.122, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 702/2005 
MSC 620/2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
SPC – Sistema Paraense de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Uruará, Estado do Pará.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

212, de 14 de março de 2005, que outorga permissão à 
SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Uruará, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 702, DE 2005 
(Mensagem nº 620, de 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
212, de 14 de março de 2005, que outorga 
permissão à SPC – Sistema Paraense de 
Comunicações Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Uruará, 
Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à SPC – Sistema Paraense de Comunicações 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 

desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No 
processo em questão, a SPC – Sistema Paraense de 
Comunicações Ltda. atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e obteve a maior pontuação do valor 
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor-
nando-se a vencedora da concorrência para explora-
ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Ve-
rificada a documentação, constatamos que foram 
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo-
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Pinheiro, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
SPC – Sistema Paraense de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Uruará, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

212, de 14 de março de 2005, que outorga permissão 
à SPC – Sistema Paraense de Comunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Uruará, Estado 
do Pará.

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

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Pinheiro, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Walter Pinheiro, à TVR nº 702/2005, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.123, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 663/2005 
MSC Nº 562/2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à G. C. Comunicação S/C Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Belém, 
Estado do Pará.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

243, de 2 de maio de 2005, que outorga permissão à 
G. C. Comunicação S/C Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Belém, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 663, DE 2005 
(Mensagem nº 562, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 243, 
de 2 de maio de 2005, que outorga permis-

são à G. C. Comunicação S/C Ltda. para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Belém, Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis-
são à G. C. Comunicação S/C Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea h, do 
art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No 
processo em questão, a G. C. Comunicação S/C Ltda. 
atendeu aos requisitos da legislação específica e obte-
ve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da 
concorrência para exploração do serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no 
Ato Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Ve-
rificada a documentação, constatamos que foram 
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo-
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar-
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às 
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela 
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Gilberto Nascimento, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão 
à G. C. Comunicação S/C Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Belém, 
Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

243, de 2 de maio de 2005, que outorga permissão à 
G. C. Comunicação S/C Ltda. para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Belém, Estado do Pará.

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

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Gilberto Nascimento, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Gilberto Nascimento, à TVR nº 
663/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ja-
der Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – Vice-Presi-
dente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Co-
rauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Rocha, Júlio 
Cesar, Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Pedro Irujo, 
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Antonio 
Joaquim, César Medeiros, João Campos, José Carlos 
Araújo, Leodegar Tiscoski, Mariângela Duarte, Pastor 
Pedro Ribeiro, Romel Anizio e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente. 

INDICAÇÃO Nº 7.649, DE 2006 
(Do Sr. Francisco Turra)

Sugere à Ministra-Chefe da Casa Ci-
vil da Presidência da República a provisão 
de recursos para obras hidroagrícolas no 
Rio Grande do Sul e aumento dos recursos 
previstos no Plano Agrícola 2006/2007 para 
financiamentos de sistemas de irrigação.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República:

Como V. Exª tem acompanhado, a região sul do 
País passa novamente por problemas de escassez 
de chuvas em período crítico de desenvolvimento das 
culturas de verão. Após dois anos seguidos de frustra-
ções de safra, principalmente de grãos, as primeiras 
estimativas já indicam redução de até 40% no rendi-
mento do milho e da soja, em algumas regiões do Rio 
Grande do Sul. O agricultor gaúcho assiste, mais uma 
vez, a essa situação de forma desolada, sem poder 
reagir às intempéries do clima, que nos parece cada 
vez mais imprevisível nos tempos atuais.

São várias as possíveis ações de governo para 
amenizar essa situação. Desde autorização para re-
negociação dos financiamentos agrícolas junto aos 
agentes financeiros até a implementação definitiva de 
um sistema eficiente de seguro agrícola. Mas o que 
me traz a V. Exª são medidas que podem solucionar 
as conseqüências das instabilidades climáticas de for-
ma duradoura, ao menos para parte dos agricultores. 
Refiro-me à execução de obras de infra-estrutura hi-
droagrícola no Rio Grande do Sul (barragens, canais 
de adução e distribuição, etc.) e aos financiamentos 
para aquisição de sistemas de irrigação de pequeno, 
médio e grande porte pelos agricultores. 

Nesse sentido, tendo em vista o início da etapa 
de recebimento de sugestões de parlamentares e das 
entidades de classe do agronegócio para a formulação 
do Plano Agrícola 2006/2007, encaminhamos pleito no 
sentido de previsão de maior volume de recursos para 
financiamentos de irrigação pelo MODERINFRA e de 
melhoria das condições de taxas de juros, período de 
carência e prazo para pagamento, principalmente para 
os pequenos e médios agricultores.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Francisco Turra.

INDICAÇÃO Nº 7.650, DE 2006 
(Do Sr. Francisco Turra)

Sugere ao Senhor Ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior 
a provisão de recursos para obras hidroa-
grícolas no Rio Grande do Sul e aumento 
dos recursos previstos no Plano Agrícola 
2006/2007 para financiamentos de sistemas 
de irrigação.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior:

Como V. Exª tem acompanhado, a região sul do 
País passa novamente por problemas de escassez 
de chuvas em período crítico de desenvolvimento das 
culturas de verão. Após dois anos seguidos de frustra-
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ções de safra, principalmente de grãos, as primeiras 
estimativas já indicam redução de até 40% no rendi-
mento do milho e da soja, em algumas regiões do Rio 
Grande do Sul. O agricultor gaúcho assiste, mais uma 
vez, a essa situação de forma desolada, sem poder 
reagir às intempéries do clima, que nos parece cada 
vez mais imprevisível nos tempos atuais.

São várias as possíveis ações de governo para 
amenizar essa situação. Desde autorização para re-
negociação dos financiamentos agrícolas junto aos 
agentes financeiros até a implementação definitiva de 
um sistema eficiente de seguro agrícola. Mas o que 
me traz a V. Exª são medidas que podem solucionar 
as conseqüências das instabilidades climáticas de for-
ma duradoura, ao menos para parte dos agricultores. 
Refiro-me à execução de obras de infra-estrutura hi-
droagrícola no Rio Grande do Sul (barragens, canais 
de adução e distribuição, etc.) e aos financiamentos 
para aquisição de sistemas de irrigação de pequeno, 
médio e grande porte pelos agricultores. 

Nesse sentido, tendo em vista o início da etapa 
de recebimento de sugestões de parlamentares e das 
entidades de classe do agronegócio para a formulação 
do Plano Agrícola 2006/2007, encaminhamos pleito no 
sentido de previsão de maior volume de recursos para 
financiamentos de irrigação pelo MODERINFRA e de 
melhoria das condições de taxas de juros, período de 
carência e prazo para pagamento, principalmente para 
os pequenos e médios agricultores.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Francisco Turra. 

INDICAÇÃO Nº 7.651, DE 2006 
(Do Sr. Francisco Turra)

Sugere ao Ministro da Integração Na-
cional a provisão de recursos para obras 
hidroagrícolas no Rio Grande do Sul e au-
mento dos recursos previstos no Plano 
Agrícola 2006/2007 para financiamentos 
de sistemas de irrigação.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional:

Como V. Exª tem acompanhado, a região sul do 
País passa novamente por problemas de escassez 
de chuvas em período crítico de desenvolvimen-
to das culturas de verão. Após dois anos seguidos 
de frustrações de safra, principalmente de grãos, 
as primeiras estimativas já indicam redução de até 
40% no rendimento do milho e da soja, em algumas 
regiões do Rio Grande do Sul. O agricultor gaúcho 
assiste, mais uma vez, a essa situação de forma 

desolada, sem poder reagir às intempéries do cli-
ma, que nos parece cada vez mais imprevisível nos 
tempos atuais.

São várias as possíveis ações de governo para 
amenizar essa situação. Desde autorização para re-
negociação dos financiamentos agrícolas junto aos 
agentes financeiros até a implementação definitiva 
de um sistema eficiente de seguro agrícola. Mas o 
que me traz a V. Exª são medidas que podem so-
lucionar as conseqüências das instabilidades cli-
máticas de forma duradoura, ao menos para parte 
dos agricultores. Refiro-me à execução de obras de 
infra-estrutura hidroagrícola no Rio Grande do Sul 
(barragens, canais de adução e distribuição, etc.) e 
aos financiamentos para aquisição de sistemas de 
irrigação de pequeno, médio e grande porte pelos 
agricultores. 

Nesse sentido, tendo em vista o início da eta-
pa de recebimento de sugestões de parlamentares 
e das entidades de classe do agronegócio para a 
formulação do Plano Agrícola 2006/2007, encami-
nhamos pleito no sentido de previsão de maior vo-
lume de recursos para financiamentos de irrigação 
pelo MODERINFRA e de melhoria das condições 
de taxas de juros, período de carência e prazo para 
pagamento, principalmente para os pequenos e mé-
dios agricultores.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Francisco Turra.

INDICAÇÃO Nº 7.652, DE 2006 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão a adoção de 
medidas urgentes visando a liberação de 
recursos para o Programa Consórcio Social 
da Juventude.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 
para apresentar a seguinte indicação:

O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego (PNPE) constitui em uma importante política 
do Governo Federal, no sentido de combater a pobreza 
e a exclusão social.

Uma das formas de garantir o sucesso do PNPE 
é através parceria Governo/Sociedade, cujo principal 
programa é o Consórcio Social da Juventude. 

Através de um convênio entre as entidades e o 
MTE, este programa tem sido implementado em várias 
capitais brasileiras.
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Entretanto, o estado do Amazonas ainda não foi 
contemplado com o programa. A documentação da 
entidade âncora (Instituto Superior de Ensino e Pes-
quisa Visão Amazônica) está devidamente regulariza-
da, contudo os recursos para a execução do programa 
não foram liberados. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Empre-
go nos informou que está no aguardo da liberação 
financeira para que o processo possa seguir em 
frente.

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providên-
cias no sentido de que este Ministério possa liberar 
os recursos necessários para a implantação e execu-
ção do Consórcio Social da Juventude, no estado do 
Amazonas. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 7.653, DE 2006 
(Da Sra. Celcita Pinheiro)

Sugere ao Ministro das Cidades a rea-
lização de campanha publicitária de escla-
recimento sobre a preferência de embarque 
do idoso no sistema de transporte público 
coletivo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Márcio Fortes de Almeida 
Ministro de Estado das Cidades:

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, mais 
conhecida como o Estatuto do Idoso, representou uma 
enorme vitória desse segmento social no reconheci-
mento de seus direitos perante a sociedade como um 
todo. A partir de sua entrada em vigor, uma série de 
medidas, destinadas a concretizar a obrigação legal 
da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária (art. 3º).

Entre essas medidas, destaca-se um dispositivo 
bastante simples, mas de grande repercussão. Trata-
se do art. 42, que assegura a prioridade do idoso no 
embarque no sistema de transporte público coletivo. 
O texto não especifica a esfera da prestação do servi-
ço, o que nos faz entender que a obrigação vale para 
todos os níveis e os meios de transporte. Note-se, a 
propósito, que a medida, mesmo antes do Estatuto 
do Idoso, já vinha sendo adotada no transporte aéreo, 
modalidade na qual a preferência dos passageiros 
idosos para ingresso nas aeronaves é rigorosamente 
cumprida a cada vôo.

Entretanto, no transporte urbano, o citado disposi-
tivo legal até hoje ainda não é plenamente respeitado. 
Não raro, encontramos idosos tentando embarcar, com 
dificuldade, em ônibus ou outros veículos de transporte 
coletivo, tendo que disputar o ingresso no veículo com 
passageiros mais jovens e mais ágeis. Acreditamos que, 
em boa medida, isso acontece pela desinformação, 
tanto dos prestadores de serviço, quanto dos próprios 
idosos, quanto ao direito de preferência consagrado 
pelo art. 42 do Estatuto do Idoso.

Considerando que a Secretaria Nacional de Trans-
porte e Mobilidade Urbana, vinculada ao Ministério das 
Cidades, tem por meta promover a cidadania e a inclu-
são social por meio da universalização do acesso aos 
serviços públicos de transporte coletivo e do aumento 
da mobilidade urbana, entendemos que seria de bom 
alvitre que essa Secretaria estudasse a possibilidade 
de realização de campanha publicitária de esclareci-
mento acerca do art. 42 da Lei nº 10.741/03, conhe-
cida como Estatuto do Idoso, informando a sociedade 
sobre a preferência de embarque do idoso no sistema 
de transporte público coletivo.

Com certeza tal campanha seria de grande 
importância para fazer valer direitos consagrados 
em lei, melhorando a qualidade de vida dos idosos 
brasileiros.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Celcita Pinheiro.

INDICAÇÃO Nº 7.654, DE 2006 
(Da Sra. Thelma de Oliveira)

Sugere ao Ministério da Educação al-
teração na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, para criação de pro-
gramas de atendimento e esclarecimento 
à adolescente grávida.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação
A prestação de serviços de orientação e atendi-

mento à adolescente gestante, nas escolas da rede de 
ensino médio e fundamental dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante a criação de um 
Programa se faz necessário, tendo em vista a grave 
situação em que se encontram as adolescentes nessa 
condição, além do número sempre crescente de mães 
nessa faixa etária.

Psicólogos, assistentes sociais, médicos e peda-
gogos concordam que a liberalização da sexualidade, a 
desinformação sobre o tema, a desagregação familiar, 
a urbanização acelerada, as precariedades das condi-
ções de vida e a influência dos meios de comunicação 
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são os maiores responsáveis pelo aumento do número 
de adolescentes grávidas.

Como prevenção, exige-se do poder público que 
ofereça programas efetivos de orientação sexual e 
planejamento familiar, em contrapartida ao estímulo 
à sexualidade apresentado pela mídia. Além disso, as 
adolescentes grávidas, ou que já são mães, precisam 
ter alternativas para que possam continuar seus estu-
dos e garantir o sustento do filho.

A educação sexual nas escolas, portanto, é 
fundamental para que os jovens possam falar sobre 
a sua sexualidade, sem preconceitos, superando os 
tabus. Além disso, a escola é um espaço propício 
para o auto conhecimento e a descoberta de outras 
formas de relacionamento afetivo que não as rela-
ções sexuais.

Diante do exposto, e preocupada com a saúde e 
o bem estar das jovens, REIVINDICO a Vossa Excelên-
cia a elaboração de um ante-projeto de lei, alterando 
a Lei das Diretrizes de Bases da Educação Nacional, 
para que sejam criados programas de atendimento e 
de esclarecimento à adolescente grávida.

Sala das sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Thelma de Oliveira.

INDICAÇÃO Nº 7.655, DE 2006 
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Sugere ao Ministro da Fazenda, An-
tônio Palocci, a edição através de Medida 
Provisória ou Projeto de Lei, possibilitan-
do a isenção fiscal para todos os bens ou 
produtos doados a entidades sem fins lu-
crativos, vindos do exterior.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Indicamos nos termos do Art. 113, do Regimento 

Interno, veemente apelo à Vossa Excelência, no senti-
do de fazer gestões junto ao Presidente da República 
para a edição de uma Medida Provisória ou Projeto 
de Lei, que possibilite a isenção para todos os bens 
ou produtos doados a entidades sem fins lucrativos, 
vindos do exterior

Justificação

Recentemente, o Projeto Esperança desejou 
ajudar as crianças salgueirenses com moléstias gené-
ticas, que precisam de medicamentos e alimentos es-
pecíficos. Para Lorenzo di Pasqual, seu benfeitor, esses 
produtos foram conseguidos gratuitamente, através de 
doações da Itália. O problema passou a ser, segundo 
o mesmo, a questão alfandegária.

Outro trabalho esbarra nessa mesma questão. 
Trata-se do atendimento oftalmológico à população, 

juntamente com a Fundação Altino Ventura, que tem 
parte das suas instalações em Salgueiro, além da dis-
tribuição dos respectivos óculos. O incansável Loren-
zo di Pasqual consegue doação anual de 1000 pares 
de óculos da grife Safilo, uma empresa italiana, mas 
também vem encontrando dificuldades para trazê-los 
e repassá-los à comunidade salgueirense, exatamente 
em razão de entraves alfandegários.

A realidade é extremamente cruel: um cidadão 
incansável, como vem se apresentando o Senhor Lo-
renzo, que está se dispondo a fazer um trabalho dig-
nificante, possui as condições para conseguir, através 
de doações, na Itália, medicamentos e óculos, além 
de recursos financeiros, mas não consegue trazê-los 
para o nosso país. O valor cobrado pela alfândega para 
esses produtos que devem ser doados, inviabiliza a 
vinda dos mesmos.

É baseado nesse relato que gostaria de fazer 
um apelo ao Presidente Lula para que atente para a 
gravidade da situação, e que, através de uma Medida 
Provisória ou Projeto de Lei, possibilite que entidades 
sem fins lucrativos possam receber essas doações, sem 
ter que arcar com as absurdas taxas alfandegárias.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Gonzaga Patriota, PSB/PE.

INDICAÇÃO Nº 7.656, DE 2006 
(Do Sr. Julio Lopes)

Sugere ao Ministério da Fazenda a 
criação de linhas de crédito consignado, 
acessíveis e com desconto em folha, vol-
tadas especificamente para a locação de 
imóveis urbanos residenciais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Um dos grandes problemas do mercado imobili-

ário brasileiro para atender aos oito milhões de brasi-
leiros que ainda não têm qualquer residência e os dez 
milhões que precisam de uma moradia digna é o for-
talecimento da locação social e sobretudo da locação 
de mercado que, nos Estados Unidos, chega a atin-
gir 55% dos imóveis e no Brasil não passa de 6%. O 
protecionismo nas leis do inquilinato, e a insegurança 
contratual se reflete quando da inadimplência, seja do 
aluguel ou dos encargos da locação, como as contas 
de condomínio, água e luz. As ações de despejo ain-
da são demoradas e dispendiosas, levando em mé-
dia 14 meses, gerando ao proprietário o enorme risco 
de fazer um péssimo negócio ao alugar sua casa ou 
apartamento: além de não receber o valor do aluguel, 
ele pode levar anos visitando os corredores do Fórum 
para reaver a posse do imóvel, sem falar na sua de-



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 05951 

terioração. Esse fator de risco faz com que, primeiro, 
um número enorme de imóveis permaneça fechado, 
aproximadamente 4,5 milhões de imóveis; segundo, 
que o valor dos aluguéis se mantenha artificialmente 
elevado em função do prêmio de risco, além do que 
seria determinado em condições normais, pela ótica 
da oferta e da procura.

Além disso, a memória da época de inflação ele-
vada criou muitos traumas no mercado imobiliário, de 
investidores que viram o valor do aluguel virar pó. Hoje, 
mesmo com a inflação em patamares controlados, o 
valor real do aluguel não caiu, o que se deve em parte 
devido à baixa taxa de ocupação dos imóveis. 

Mecanismos como a fiança não protegem o pro-
prietário em caso de ação de despejo por falta de pa-
gamento, devido à lentidão da Justiça e os diversos 
movimentos judicias no sentido de anular a garantia 
fidejussória do imóvel objeto da fiança. O resultado é 
que o mercado imobiliário brasileiro funciona muito 
aquém de suas possibilidades, apesar de a questão 
habitacional ser uma das mais graves do país: hoje 
testemunhamos o crescimento assustador da informa-
lidade, das favelas e dos loteamentos clandestinos em 
todas as grandes cidades.

Como Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, que tem como uma das principais atri-
buições normalizar a regularização fundiária e o par-
celamento do solo, o que fizemos a partir do Projeto 
de Lei nº 3057/2000 e relator do projeto de lei de sa-
neamento ambiental, venho refletindo sobre a questão 
da habitação no Brasil já há alguns anos, sempre com 
a mesma angústia: será possível que um país tão rico 
e extenso como o nosso continue a condenar a imen-
sa maioria de sua população a viver à margem da lei, 
muitas vezes em condições sub-humanas?

Foi por me recusar a acreditar nisso que parti em 
busca de soluções. Sei que um problema tão grave exige 
medidas corajosas e criativas. “A radicalização de uma 
proposta errada potencializa o fracasso. A inibição de 
uma proposta certa drena o sucesso. Uma idéia certa 
radicalizada gera acertos radicais.” Foi então que me 
ocorreu uma saída que pode resolver, de uma só vez, 
diversos aspectos da crise da habitação: a criação de 
linhas de crédito consignado, acessíveis e com des-
conto em folha, voltadas especificamente para locação 
de imóveis. Se os bancos já oferecem amparo finan-
ceiro a operações imobiliárias relativas à incorporação, 
construção, venda ou aquisição de habitação, por que 
não estender esse benefício à locação?

A criação do crédito consignado para habitação 
dará enorme dinâmica e crescimento ao mercado imo-
biliário e de construção no Brasil pela enorme pratici-
dade de sua mecânica e pela forma como este crédito 

está priorizado por todo o país eliminando a figura da 
fiança e do fiador.

Para isto, incluímos na Lei 11196/2005 o Fundo 
de Investimento para Garantia Imobiliária. 

Assim, vale destacar alguns aspectos positivos 
da medida:

a) Ampliação da antiga caução em di-
nheiro, limitada a 03 aluguéis, para o valor que 
restar ajustado entre as partes, com uma ren-
tabilidade e uma agilidade em muito superior 
ao título de capitalização;

b) Na prática o locatário aportará o valor 
ajustado a uma instituição financeira, chamado 
agente fiduciário, que será o gestor do fundo 
de investimento.

c) Sempre que necessário e sem prejuízo 
da ação de despejo e/ou cobrança/execução, 
o locador (credor fiduciário) poderá, obedecido 
a constituição em mora do locatário, resgatar 
extrajudicialmente a titularidade das quotas 
suficientes para quitação do débito determi-
nado. (parágrafos. 6º. e 7º.)

d) Em sendo a aplicação efetuada em 
nome do locatário, a garantia acompanhará o 
tempo de vigência da ocupação do imóvel, ou 
seja, até a sua devolução ao locador, devendo 
tal regramento estar claro no pacto locatício. 
(parágrafo. 4º.)

e) Nota-se no parágrafo. 5º. que a cessão 
de quotas também poderá ser efetuada por 
terceiros, porém, não acredito que o mercado 
irá utilizar-se desta espécie, pois, resta claro 
a capacidade do cedente garantidor (terceiro) 
exonerar-se da garantia mediante notificação 
premonitória de 30 dias. 

f) Vale ressaltar que o mencionado pa-
rágrafo 5º. trabalha a manutenção da garantia 
na hipótese de prorrogação contratual, mesmo 
que o terceiro não tenha anuído a esta amplia-
ção contratual. Esta observação demonstra 
que em que pese não termos ainda encontra-
do uma solução de maior segurança jurídica a 
questão da fiança, demonstra que as nossas 
tratativas junto ao Ministério da Fazenda, co-
meçam a surtir algum efeito.

g) Neste item, efetuamos visita à Secre-
taria de Política Econômica, agradecendo os 
avanços obtidos na MP do bem, na matéria lo-
catícia, oportunidade em que sentimos grande 
convergência das nossas propostas que tra-
tam da fiança e da agilização do processo de 
despejo. Estamos convencidos que esta nova 
modalidade encontra obstáculos na capacidade 
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econômica do pretendente à locação, sendo 
crucial, portanto, para seu efetivo incremen-
to a redução da demanda desalijatória, pois, 
facilitará a redução do número de meses de 
aluguel a serem aportados.

Desta forma há que se preocupar com a forma 
de apuração do valor necessário à garantia locatícia, 
em curto prazo:

para um análise inicial, tomamos por base 
um valor médio de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) para um aluguel residencial;

com a definição que já se solidifica no 
mercado, de 10 (dez) vezes o valor do aluguel 
como garantia, o titular do Fundo teria que in-
vestir num período não inferior à 04 (quatro) 
anos, o que retardaria a eficácia de utilização 
deste novo instrumento de garantia;

entretanto, caso haja interesse das insti-
tuições, poderia ser constituída uma operação 
casada de fundos de investimento que permitam 
a cessão de suas quotas em garantia de locação 
imobiliária com uma operação de crédito con-
signado, onde o aporte seria imediato e o titular 
fidelizar-se-ia à instituição, tanto através do fundo, 
quanto através da operação de crédito.

Tomando por base um volume de mercado giran-
do em torno de 6,2 milhões de contratos de locação, 
poder-se-ia imaginar um alcance em 20% deste volu-
me, representado por mais de um milhão de contratos 
sob a nova forma de garantia.

O aquecimento do mercado imobiliário a curto 
prazo seria um efeito positivo dessa medida. Comprar 
imóveis para locação é uma das formas mais antigas 
de investimento. Hábito tipicamente europeu, ele se 
expandiu no Brasil com o enriquecimento dos primei-
ros imigrantes, no começo do século XX. Mas, nas 
últimas décadas, nos períodos de inflação elevada, a 
perspectiva de ganhos fabulosos no mercado financeiro 
diminuiu essa prática. Ainda assim, atualmente, entre 
25% e 40% das compras de imóveis têm como objetivo 
apenas o investimento (revenda ou locação).

Este número pode se espraiar para o interesse 
de empresas imobiliárias cujo objetivo é a locação de 
residências e negócios, já que existe uma enorme 
demanda reprimida por imóveis para locação, sejam 
residenciais ou comerciais. O investimento em imóveis 
para locação sempre será um bom negócio, pois ga-
rante, além da rentabilidade média entre 0,8% e 1,2% 
ao mês, a manutenção do capital investido, que é o 
próprio imóvel. Mas, apesar dessa demanda, o merca-
do de imóveis de dois e três dormitórios se apresenta 
praticamente estagnado há mais de dez anos. 

A criação de linhas de crédito para locação daria 
um impulso enorme no mercado imobiliário por diversas 
outras razões: a garantia de recebimento do aluguel 
representaria uma segurança para o proprietário; seria 
dispensada a figura do fiador, ainda presente, apesar 
dos riscos e constrangimentos que ela acarreta, em 
90% dos contratos formais de aluguel firmados no Bra-
sil; a atração, para o mercado formal, de milhares de 
locatários, hoje desamparados; a diminuição a curto 
e médio prazo do valor dos aluguéis; e a entrada no 
mercado de milhares de imóveis que permanecem 
fechados por opção do proprietário.

Esta medida traria para legalidade milhares de 
contratos hoje totalmente informais como os que se 
realizam na Rocinha e no Vidigal no Rio de Janeiro 
sendo que quase 30% dos imóveis são alugados.

Isso se faria através de adequações do regula-
mento previsto no § 2º dp artigo 1º da Lei nº 10820/2003 
que “dispõe sobre a autorização para desconto de 
prestação em folha de pagamento, e dá outras pro-
vidências”, criando uma linha de crédito imobiliário 
destinada à pessoa física, para locação de imóvel re-
sidencial urbano, novo ou usado, ou aquisição de lote 
urbanizado. As exigências para que o locatário se can-
didatasse ao crédito seriam as do crédito consignado. 
Além disto poderíamos utilizar parte do FGTS para o 
pagamento do aluguel durante um período determina-
do, ou se criaria um seguro específico.

É claro que estas são apenas as linhas gerais de 
uma proposta que exige estudos aprofundados, cál-
culos complexos e alterações consistentes na Lei do 
Inquilinato. Mas exige sobretudo vontade política de se 
encontrar uma solução para a habitação no Brasil.

Outra forma de incentivar a produção de imóveis 
para locação seria a desoneração do Imposto de Ren-
da sobre o aluguel para imóveis destinados exclusiva-
mente a locação.

Estas Senhor Ministro, são as sugestões e con-
siderações que entendo possam justificar a presente 
indicação, que tem como objetivo principal oferecer 
moradia digna e acessível para todos os brasileiros.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Julio Lopes.

INDICAÇÃO Nº 7.657, DE 2006 
(Do Sr. Julio Lopes)

Sugere ao Poder Executivo a criação 
de linhas de crédito consignado, acessíveis 
e com desconto em folha, voltadas especi-
ficamente para a locação de imóveis urba-
nos residenciais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Um dos grandes problemas do mercado imobili-

ário brasileiro para atender aos oito milhões de brasi-
leiros que ainda não têm qualquer residência e os dez 
milhões que precisam de uma moradia digna é o for-
talecimento da locação social e sobretudo da locação 
de mercado que, nos Estados Unidos, chega a atin-
gir 55% dos imóveis e no Brasil não passa de 6%. O 
protecionismo nas leis do inquilinato, e a insegurança 
contratual se reflete quando da inadimplência, seja do 
aluguel ou dos encargos da locação, como as contas 
de condomínio, água e luz. As ações de despejo ain-
da são demoradas e dispendiosas, levando em mé-
dia 14 meses, gerando ao proprietário o enorme risco 
de fazer um péssimo negócio ao alugar sua casa ou 
apartamento: além de não receber o valor do aluguel, 
ele pode levar anos visitando os corredores do Fórum 
para reaver a posse do imóvel, sem falar na sua de-
terioração. Esse fator de risco faz com que, primeiro, 
um número enorme de imóveis permaneça fechado, 
aproximadamente 4,5 milhões de imóveis; segundo, 
que o valor dos aluguéis se mantenha artificialmente 
elevado em função do prêmio de risco, além do que 
seria determinado em condições normais, pela ótica 
da oferta e da procura.

Além disso, a memória da época de inflação ele-
vada criou muitos traumas no mercado imobiliário, de 
investidores que viram o valor do aluguel virar pó. Hoje, 
mesmo com a inflação em patamares controlados, o 
valor real do aluguel não caiu, o que se deve em parte 
devido à baixa taxa de ocupação dos imóveis. 

Mecanismos como a fiança não protegem o pro-
prietário em caso de ação de despejo por falta de pa-
gamento, devido à lentidão da Justiça e os diversos 
movimentos judicias no sentido de anular a garantia 
fidejussória do imóvel objeto da fiança. O resultado é 
que o mercado imobiliário brasileiro funciona muito 
aquém de suas possibilidades, apesar de a questão 
habitacional ser uma das mais graves do país: hoje 
testemunhamos o crescimento assustador da informa-
lidade, das favelas e dos loteamentos clandestinos em 
todas as grandes cidades.

Como Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, que tem como uma das principais atri-
buições normalizar a regularização fundiária e o par-
celamento do solo, o que fizemos a partir do Projeto 
de Lei nº 3057/2000 e relator do projeto de lei de sa-
neamento ambiental, venho refletindo sobre a questão 
da habitação no Brasil já há alguns anos, sempre com 
a mesma angústia: será possível que um país tão rico 
e extenso como o nosso continue a condenar a imen-
sa maioria de sua população a viver à margem da lei, 
muitas vezes em condições sub-humanas?

Foi por me recusar a acreditar nisso que parti em 
busca de soluções. Sei que um problema tão grave exige 
medidas corajosas e criativas. “A radicalização de uma 
proposta errada potencializa o fracasso. A inibição de 
uma proposta certa drena o sucesso. Uma idéia certa 
radicalizada gera acertos radicais.” Foi então que me 
ocorreu uma saída que pode resolver, de uma só vez, 
diversos aspectos da crise da habitação: a criação de 
linhas de crédito consignado, acessíveis e com des-
conto em folha, voltadas especificamente para locação 
de imóveis. Se os bancos já oferecem amparo finan-
ceiro a operações imobiliárias relativas à incorporação, 
construção, venda ou aquisição de habitação, por que 
não estender esse benefício à locação?

A criação do crédito consignado para habitação 
dará enorme dinâmica e crescimento ao mercado imo-
biliário e de construção no Brasil pela enorme pratici-
dade de sua mecânica e pela forma como este crédito 
está priorizado por todo o país eliminando a figura da 
fiança e do fiador.

Para isto, incluímos na Lei 1.1196/2005 o Fundo 
de Investimento para Garantia Imobiliária. 

Assim, vale destacar alguns aspectos positivos 
da medida:

a) Ampliação da antiga caução em di-
nheiro, limitada a 03 aluguéis, para o valor que 
restar ajustado entre as partes, com uma ren-
tabilidade e uma agilidade em muito superior 
ao título de capitalização;

b) Na prática o locatário aportará o valor 
ajustado a uma instituição financeira, chamado 
agente fiduciário, que será o gestor do fundo 
de investimento.

c) Sempre que necessário e sem prejuízo 
da ação de despejo e/ou cobrança/execução, 
o locador (credor fiduciário) poderá, obedecido 
a constituição em mora do locatário, resgatar 
extrajudicialmente a titularidade das quotas 
suficientes para quitação do débito determi-
nado. (parágrafos. 6º. e 7º.)

d) Em sendo a aplicação efetuada em 
nome do locatário, a garantia acompanhará o 
tempo de vigência da ocupação do imóvel, ou 
seja, até a sua devolução ao locador, devendo 
tal regramento estar claro no pacto locatício. 
(parágrafo. 4º.)

e) Nota-se no parágrafo. 5º. que a cessão 
de quotas também poderá ser efetuada por 
terceiros, porém, não acredito que o mercado 
irá utilizar-se desta espécie, pois, resta claro 
a capacidade do cedente garantidor (terceiro) 
exonerar-se da garantia mediante notificação 
premonitória de 30 dias. 
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f) Vale ressaltar que o mencionado pa-
rágrafo 5º. trabalha a manutenção da garantia 
na hipótese de prorrogação contratual, mesmo 
que o terceiro não tenha anuído a esta amplia-
ção contratual. Esta observação demonstra 
que em que pese não termos ainda encontra-
do uma solução de maior segurança jurídica a 
questão da fiança, demonstra que as nossas 
tratativas junto ao Ministério da Fazenda, co-
meçam a surtir algum efeito.

g) Neste item, efetuamos visita à Secre-
taria de Política Econômica, agradecendo os 
avanços obtidos na MP do bem, na matéria lo-
catícia, oportunidade em que sentimos grande 
convergência das nossas propostas que tra-
tam da fiança e da agilização do processo de 
despejo. Estamos convencidos que esta nova 
modalidade encontra obstáculos na capacidade 
econômica do pretendente à locação, sendo 
crucial, portanto, para seu efetivo incremen-
to a redução da demanda desalijatória, pois, 
facilitará a redução do número de meses de 
aluguel a serem aportados.

Desta forma há que se preocupar com a forma 
de apuração do valor necessário à garantia locatícia, 
em curto prazo:

para um análise inicial, tomamos por base 
um valor médio de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) para um aluguel residencial;

com a definição que já se solidifica no 
mercado, de 10 (dez) vezes o valor do aluguel 
como garantia, o titular do Fundo teria que in-
vestir num período não inferior à 04 (quatro) 
anos, o que retardaria a eficácia de utilização 
deste novo instrumento de garantia;

entretanto, caso haja interesse das insti-
tuições, poderia ser constituída uma operação 
casada de fundos de investimento que per-
mitam a cessão de suas quotas em garantia 
de locação imobiliária com uma operação de 
crédito consignado, onde o aporte seria ime-
diato e o titular fidelizar-se-ia à instituição, tanto 
através do fundo, quanto através da operação 
de crédito.

Tomando por base um volume de mercado giran-
do em torno de 6,2 milhões de contratos de locação, 
poder-se-ia imaginar um alcance em 20% deste volu-
me, representado por mais de um milhão de contratos 
sob a nova forma de garantia.

O aquecimento do mercado imobiliário a curto 
prazo seria um efeito positivo dessa medida. Comprar 
imóveis para locação é uma das formas mais antigas 

de investimento. Hábito tipicamente europeu, ele se 
expandiu no Brasil com o enriquecimento dos primei-
ros imigrantes, no começo do século XX. Mas, nas 
últimas décadas, nos períodos de inflação elevada, a 
perspectiva de ganhos fabulosos no mercado financeiro 
diminuiu essa prática. Ainda assim, atualmente, entre 
25% e 40% das compras de imóveis têm como objetivo 
apenas o investimento (revenda ou locação).

Este número pode se espraiar para o interesse 
de empresas imobiliárias cujo objetivo é a locação de 
residências e negócios, já que existe uma enorme 
demanda reprimida por imóveis para locação, sejam 
residenciais ou comerciais. O investimento em imóveis 
para locação sempre será um bom negócio, pois ga-
rante, além da rentabilidade média entre 0,8% e 1,2% 
ao mês, a manutenção do capital investido, que é o 
próprio imóvel. Mas, apesar dessa demanda, o merca-
do de imóveis de dois e três dormitórios se apresenta 
praticamente estagnado há mais de dez anos. 

A criação de linhas de crédito para locação da-
ria um impulso enorme no mercado imobiliário por 
diversas outras razões: a garantia de recebimento 
do aluguel representaria uma segurança para o pro-
prietário; seria dispensada a figura do fiador, ainda 
presente, apesar dos riscos e constrangimentos que 
ela acarreta, em 90% dos contratos formais de alu-
guel firmados no Brasil; a atração, para o mercado 
formal, de milhares de locatários, hoje desampa-
rados; a diminuição a curto e médio prazo do valor 
dos aluguéis; e a entrada no mercado de milhares 
de imóveis que permanecem fechados por opção 
do proprietário.

Esta medida traria para legalidade milhares de 
contratos hoje totalmente informais como os que se 
realizam na Rocinha e no Vidigal no Rio de Janeiro 
sendo que quase 30% dos imóveis são alugados.

Isso se faria através de adequações do re-
gulamento previsto no § 2º dp artigo 1º da Lei nº 
10820/2003 que “dispõe sobre a autorização para 
desconto de prestação em folha de pagamento, e dá 
outras providências”, criando uma linha de crédito 
imobiliário destinada à pessoa física, para locação de 
imóvel residencial urbano, novo ou usado, ou aqui-
sição de lote urbanizado. As exigências para que o 
locatário se candidatasse ao crédito seriam as do 
crédito consignado. Além disto poderíamos utilizar 
parte do FGTS para o pagamento do aluguel duran-
te um período determinado, ou se criaria um seguro 
específico.

É claro que estas são apenas as linhas gerais de 
uma proposta que exige estudos aprofundados, cál-
culos complexos e alterações consistentes na Lei do 
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Inquilinato. Mas exige sobretudo vontade política de se 
encontrar uma solução para a habitação no Brasil.

Outra forma de incentivar a produção de imóveis 
para locação seria a desoneração do Imposto de Ren-
da sobre o aluguel para imóveis destinados exclusiva-
mente a locação.

Estas Senhor Presidente, são as sugestões e 
considerações que entendo possam justificar a presen-
te indicação, que tem como objetivo principal oferecer 
moradia digna e acessível para todos os brasileiros.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Julio Lopes.

INDICAÇÃO Nº 7.658, DE 2006 
(Do Sr. Julio Lopes)

Sugere ao Senhor Ministro do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão a criação de 
linhas de crédito consignado, acessíveis e 
com desconto em folha, voltadas especifi-
camente para a locação de imóveis urba-
nos residenciais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:

Um dos grandes problemas do mercado imobili-
ário brasileiro para atender aos oito milhões de brasi-
leiros que ainda não têm qualquer residência e os dez 
milhões que precisam de uma moradia digna é o for-
talecimento da locação social e sobretudo da locação 
de mercado que, nos Estados Unidos, chega a atin-
gir 55% dos imóveis e no Brasil não passa de 6%. O 
protecionismo nas leis do inquilinato, e a insegurança 
contratual se reflete quando da inadimplência, seja do 
aluguel ou dos encargos da locação, como as contas 
de condomínio, água e luz. As ações de despejo ain-
da são demoradas e dispendiosas, levando em mé-
dia 14 meses, gerando ao proprietário o enorme risco 
de fazer um péssimo negócio ao alugar sua casa ou 
apartamento: além de não receber o valor do aluguel, 
ele pode levar anos visitando os corredores do Fórum 
para reaver a posse do imóvel, sem falar na sua de-
terioração. Esse fator de risco faz com que, primeiro, 
um número enorme de imóveis permaneça fechado, 
aproximadamente 4,5 milhões de imóveis; segundo, 
que o valor dos aluguéis se mantenha artificialmente 
elevado em função do prêmio de risco, além do que 
seria determinado em condições normais, pela ótica 
da oferta e da procura.

Além disso, a memória da época de inflação ele-
vada criou muitos traumas no mercado imobiliário, de 
investidores que viram o valor do aluguel virar pó. Hoje, 
mesmo com a inflação em patamares controlados, o 

valor real do aluguel não caiu, o que se deve em parte 
devido à baixa taxa de ocupação dos imóveis. 

Mecanismos como a fiança não protegem o pro-
prietário em caso de ação de despejo por falta de pa-
gamento, devido à lentidão da Justiça e os diversos 
movimentos judicias no sentido de anular a garantia 
fidejussória do imóvel objeto da fiança. O resultado 
é que o mercado imobiliário brasileiro funciona muito 
aquém de suas possibilidades, apesar de a questão 
habitacional ser uma das mais graves do país: hoje 
testemunhamos o crescimento assustador da informa-
lidade, das favelas e dos loteamentos clandestinos em 
todas as grandes cidades.

Como Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, que tem como uma das principais atri-
buições normalizar a regularização fundiária e o par-
celamento do solo, o que fizemos a partir do Projeto 
de Lei nº 3.057/2000 e relator do projeto de lei de sa-
neamento ambiental, venho refletindo sobre a questão 
da habitação no Brasil já há alguns anos, sempre com 
a mesma angústia: será possível que um país tão rico 
e extenso como o nosso continue a condenar a imen-
sa maioria de sua população a viver à margem da lei, 
muitas vezes em condições sub-humanas?

Foi por me recusar a acreditar nisso que parti em 
busca de soluções. Sei que um problema tão grave exige 
medidas corajosas e criativas. “A radicalização de uma 
proposta errada potencializa o fracasso. A inibição de 
uma proposta certa drena o sucesso. Uma idéia certa 
radicalizada gera acertos radicais.” Foi então que me 
ocorreu uma saída que pode resolver, de uma só vez, 
diversos aspectos da crise da habitação: a criação de 
linhas de crédito consignado, acessíveis e com des-
conto em folha, voltadas especificamente para locação 
de imóveis. Se os bancos já oferecem amparo finan-
ceiro a operações imobiliárias relativas à incorporação, 
construção, venda ou aquisição de habitação, por que 
não estender esse benefício à locação?

A criação do crédito consignado para habitação 
dará enorme dinâmica e crescimento ao mercado imo-
biliário e de construção no Brasil pela enorme pratici-
dade de sua mecânica e pela forma como este crédito 
está priorizado por todo o país eliminando a figura da 
fiança e do fiador.

Para isto, incluímos na Lei 1.1196/2005 o Fundo 
de Investimento para Garantia Imobiliária. 

Assim, vale destacar alguns aspectos positivos 
da medida:

a) Ampliação da antiga caução em di-
nheiro, limitada a 03 aluguéis, para o valor que 
restar ajustado entre as partes, com uma ren-
tabilidade e uma agilidade em muito superior 
ao título de capitalização;
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b) Na prática o locatário aportará o valor 
ajustado a uma instituição financeira, chamado 
agente fiduciário, que será o gestor do fundo 
de investimento.

c) Sempre que necessário e sem prejuízo 
da ação de despejo e/ou cobrança/execução, 
o locador (credor fiduciário) poderá, obedecido 
a constituição em mora do locatário, resgatar 
extrajudicialmente a titularidade das quotas 
suficientes para quitação do débito determi-
nado. (parágrafos. 6º. e 7º.)

d) Em sendo a aplicação efetuada em 
nome do locatário, a garantia acompanhará o 
tempo de vigência da ocupação do imóvel, ou 
seja, até a sua devolução ao locador, devendo 
tal regramento estar claro no pacto locatício. 
(parágrafo. 4º.)

e) Nota-se no parágrafo. 5º. que a cessão 
de quotas também poderá ser efetuada por 
terceiros, porém, não acredito que o mercado 
irá utilizar-se desta espécie, pois, resta claro 
a capacidade do cedente garantidor (terceiro) 
exonerar-se da garantia mediante notificação 
premonitória de 30 dias. 

f) Vale ressaltar que o mencionado pa-
rágrafo 5º. trabalha a manutenção da garantia 
na hipótese de prorrogação contratual, mesmo 
que o terceiro não tenha anuído a esta amplia-
ção contratual. Esta observação demonstra 
que em que pese não termos ainda encontra-
do uma solução de maior segurança jurídica a 
questão da fiança, demonstra que as nossas 
tratativas junto ao Ministério da Fazenda, co-
meçam a surtir algum efeito.

g) Neste item, efetuamos visita à Secre-
taria de Política Econômica, agradecendo os 
avanços obtidos na MP do bem, na matéria lo-
catícia, oportunidade em que sentimos grande 
convergência das nossas propostas que tra-
tam da fiança e da agilização do processo de 
despejo. Estamos convencidos que esta nova 
modalidade encontra obstáculos na capacidade 
econômica do pretendente à locação, sendo 
crucial, portanto, para seu efetivo incremen-
to a redução da demanda desalijatória, pois, 
facilitará a redução do número de meses de 
aluguel a serem aportados.

Desta forma há que se preocupar com a forma 
de apuração do valor necessário à garantia locatícia, 
em curto prazo:

para um análise inicial, tomamos por base 
um valor médio de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) para um aluguel residencial;

com a definição que já se solidifica no 
mercado, de 10 (dez) vezes o valor do aluguel 
como garantia, o titular do Fundo teria que in-
vestir num período não inferior à 04 (quatro) 
anos, o que retardaria a eficácia de utilização 
deste novo instrumento de garantia;

entretanto, caso haja interesse das insti-
tuições, poderia ser constituída uma operação 
casada de fundos de investimento que permi-
tam a cessão de suas quotas em garantia de 
locação imobiliária com uma operação de cré-
dito consignado, onde o aporte seria imedia-
to e o titular fidelizar-se-ia à instituição, tanto 
através do fundo, quanto através da operação 
de crédito.

Tomando por base um volume de mercado giran-
do em torno de 6,2 milhões de contratos de locação, 
poder-se-ia imaginar um alcance em 20% deste volu-
me, representado por mais de um milhão de contratos 
sob a nova forma de garantia.

O aquecimento do mercado imobiliário a curto 
prazo seria um efeito positivo dessa medida. Comprar 
imóveis para locação é uma das formas mais antigas 
de investimento. Hábito tipicamente europeu, ele se 
expandiu no Brasil com o enriquecimento dos primei-
ros imigrantes, no começo do século XX. Mas, nas 
últimas décadas, nos períodos de inflação elevada, a 
perspectiva de ganhos fabulosos no mercado financeiro 
diminuiu essa prática. Ainda assim, atualmente, entre 
25% e 40% das compras de imóveis têm como objetivo 
apenas o investimento (revenda ou locação).

Este número pode se espraiar para o interesse 
de empresas imobiliárias cujo objetivo é a locação de 
residências e negócios, já que existe uma enorme 
demanda reprimida por imóveis para locação, sejam 
residenciais ou comerciais. O investimento em imóveis 
para locação sempre será um bom negócio, pois ga-
rante, além da rentabilidade média entre 0,8% e 1,2% 
ao mês, a manutenção do capital investido, que é o 
próprio imóvel. Mas, apesar dessa demanda, o merca-
do de imóveis de dois e três dormitórios se apresenta 
praticamente estagnado há mais de dez anos. 

A criação de linhas de crédito para locação daria 
um impulso enorme no mercado imobiliário por diversas 
outras razões: a garantia de recebimento do aluguel 
representaria uma segurança para o proprietário; seria 
dispensada a figura do fiador, ainda presente, apesar 
dos riscos e constrangimentos que ela acarreta, em 
90% dos contratos formais de aluguel firmados no Bra-
sil; a atração, para o mercado formal, de milhares de 
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locatários, hoje desamparados; a diminuição a curto 
e médio prazo do valor dos aluguéis; e a entrada no 
mercado de milhares de imóveis que permanecem 
fechados por opção do proprietário.

Esta medida traria para legalidade milhares de 
contratos hoje totalmente informais como os que se 
realizam na Rocinha e no Vidigal no Rio de Janeiro 
sendo que quase 30% dos imóveis são alugados.

Isso se faria através de adequações do regula-
mento previsto no § 2º dp artigo 1º da Lei nº 10820/2003 
que “dispõe sobre a autorização para desconto de 
prestação em folha de pagamento, e dá outras pro-
vidências”, criando uma linha de crédito imobiliário 
destinada à pessoa física, para locação de imóvel re-
sidencial urbano, novo ou usado, ou aquisição de lote 
urbanizado. As exigências para que o locatário se can-
didatasse ao crédito seriam as do crédito consignado. 
Além disto poderíamos utilizar parte do FGTS para o 
pagamento do aluguel durante um período determina-
do, ou se criaria um seguro específico.

É claro que estas são apenas as linhas gerais de 
uma proposta que exige estudos aprofundados, cál-
culos complexos e alterações consistentes na Lei do 
Inquilinato. Mas exige sobretudo vontade política de se 
encontrar uma solução para a habitação no Brasil.

Outra forma de incentivar a produção de imóveis 
para locação seria a desoneração do Imposto de Ren-
da sobre o aluguel para imóveis destinados exclusiva-
mente a locação.

Estas Senhor Ministro, são as sugestões e con-
siderações que entendo possam justificar a presente 
indicação, que tem como objetivo principal oferecer 
moradia digna e acessível para todos os brasileiros.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Julio Lopes.

INDICAÇÃO Nº 7.659, DE 2006 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Ministério dos Transportes 
a ampliação do Porto Ilha de Areia Branca 
/ RN para exportação de frutas, e dá outras 
providências.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado dos Trans-
portes, Alfredo Nascimento

Eu, SANDRA ROSADO, Deputada Federal, eleita 
pelo Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V. Exª 
no sentido de expor e reivindicar:

O Porto Ilha de Areia Branca (Terminal Salineiro) é 
o único porto não continental do Brasil. As praias rasas 
do Litoral Norte do Rio Grande do Norte, impróprias 
para construção de um porto para o transporte maríti-

mo do sal de cozinha ali produzido, obrigou o Governo 
Federal, no início da década de 1970, a fazer um porto 
afastado do continente, em pleno mar aberto;

O Porto Ilha de Areia Branca, em funcionamen-
to há mais de trinta anos, opera exclusivamente para 
embarque de sal, mas se ampliado, poderá também, 
ser equipado para embarcar frutas frescas para o mer-
cado consumidor internacional. Assim como o sal, a 
maior parte das frutas frescas tropicais exportadas 
pelo Rio Grande do Norte é produzida no pólo Frutí-
cola Assu/Mossoró; 

Boa parte das frutas produzidas no pólo Assu/
Mossoró é escoada pelo Porto de Pecém , no Ceará 
e o restante pelo Porto de Natal e pelo Aeroporto In-
ternacional de Parnamirim, todos eles distantes cerca 
de 300 km das áreas de produção, o que encarece 
significativamente os produtos. Uma maneira de tornar 
os produtos frutícolas mais competitivos no mercado 
internacional será exportar pelo Porto Ilha de Areia 
Branca, que devido a pequena distância entre a zona 
de produção e o porto barateará o frete rodoviário.

Para atender a este propósito será necessário 
ampliar e adaptar, ou seja, construir um terminal de 
embarque de frutas frescas tropicais, com câmaras 
frigoríficas, tomadas para contêineres refrigerados 
e pátio para os contêineres, com guindastes e ou-
tros equipamentos para embarque e desembarque. 
Os contêineres seriam levadas por via rodoviária até 
a cidade de Areia Branca e de lá embarcados até o 
Porto Ilha. Na cidade de Areia Branca seriam instala-
dos guindastes para a retirada dos contêineres dos 
caminhões e para colocação dos mesmos nas bar-
caças, que os levariam até o Porto Ilha , onde outros 
guindastes retirariam os contêineres das barcaças e 
os colocariam nos navios. 

A construção de um terminal de embarque de fru-
tas ao lado do Terminal Salineiro do Porto Ilha poderá 
ser feito em curto espaço de tempo e a baixo custo, 
já que a sua construção é feita basicamente de areia 
de praia, que é usada para aterrar a área cercada por 
estacas de aço fincadas no fundo do mar. O terminal 
salineiro de Areia Branca (Porto Ilha) reúne diversos 
fatores técnicos operacionais positivos, como localiza-
ção geográfica privilegiada, menor tempo de trânsito 
para os principais mercados consumidores, localização 
fora das grandes cidades e custos operacionais redu-
zidos, oferecendo vantagens competitivas importantes 
para o mercado globalizado, por estar próximo da área 
de produção de Frutas tropicais e dos importadores 
americanos e europeus.

Venho então, com base no acima exposto, re-
querer de V. Exª, seja ampliado o Porto Ilha de Areia 
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Branca no estado do Rio Grande do Norte RN para 
exportação de frutas. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – San-
dra Rosado, Deputada Federal-RN.

INDICAÇÃO Nº 7.660, DE 2006 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Poder Executivo incorporar 
ao Sistema Federal de Educação Superior 
os cursos e o patrimônio da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Sr. Presidente da República Fe-
derativa do Brasil Luís Inácio Lula da Silva .

Eu, SANDRA ROSADO, Deputada Federal, eleita 
pelo Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V. Exª 
no sentido de expor e reivindicar o que se segue:

A incorporação da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) ao Sistema Federal de 
Educação Superior, além de uma reivindicação antiga 
dos norte-rio-grandenses que se reveste da mais ele-
vada importância científica e social, é de certa forma 
um dever da União, sob cuja responsabilidade maior 
estão os destinos do ensino universitário no País.

“A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios”, nos termos do Art. 211 da 
Carta Magna, organizam “em regime de cola-
boração seus sistemas de ensino”. Os municí-
pios, conforme o § 2º, devem priorizar o ensino 
fundamental e a educação infantil, enquanto 
os “Estados e o Distrito Federal”, de acordo 
com o § 3º, atuam “prioritariamente no ensino 
fundamental e médio”.

Ao aprovar esta matéria, que pelo caráter au-
torizativo não extrapola os limites da competência 
legislativa, o Congresso Nacional dará ao Poder Exe-
cutivo o instrumento necessário à concretização de 
uma medida importante para o desenvolvimento do 
semi-árido nordestino.

Fundada aos 28 de setembro de 1968 pelo mu-
nicípio de Mossoró-RN e autorizada a funcionar por 
decreto estadual aos 14 de novembro daquele ano, a 
UERN, então Universidade Regional do Rio Grande 
do Norte (URRN), congregava quatro faculdades: Fa-
culdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Ser-
viço Social, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
e Escola Superior de Enfermagem.

A instituição cresceu e, dadas às dificuldades para 
mantê-la, procedeu-se a transferência do seu controle 
para o Sistema Estadual de Educação, aos 8 de janei-
ro de 1987, por meio de duas leis: uma municipal (Lei 
nº 260/86) permitindo que a prefeitura transferisse os 

cursos e do patrimônio da universidade; e outra esta-
dual (Lei nº 5.581/86), autorizando o governo a incor-
porá-los ao Sistema Estadual de Ensino.

Os termos da federalização que ora propomos 
assemelham-se às medidas tomadas naquela época 
e têm a mesma finalidade, considerando-se o grande 
salto dado pela universidade ao longo de seus quase 
37 anos e verificando-se a premência de se garantir 
a manutenção da estrutura e a continuidade de sua 
linha evolutiva.

Atualmente, para se ter idéia do seu alcance, a 
UERN possui seis campi distribuídos nas cidades de 
Mossoró, Natal, Assú, Patu, Caicó e Pau dos Ferros, 
conta com dez núcleos de educação superior nos mu-
nicípios de São Miguel, Alexandria, Caraúbas, Apodi, 
Areia Branca, Macau, Touros, João Câmara, Caicó e 
Umarizal, oferece 27 cursos de graduação, possui 193 
mestres, 61 doutores e 84 especialistas num quadro 
de 538 professores.

Incorporando os cursos e a estrutura da UERN ao 
Sistema Federal de Educação Superior, o Poder Exe-
cutivo não apenas ampliará as perspectivas da futura 
Universidade Federal de Mossoró (UFM) no tocante ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, mas também abrirá 
espaço para que o governo potiguar, cumprindo o papel 
constitucional que lhe cabe, amplie os investimentos 
no ensino médio.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – San-
dra Rosado, Deputada Federal-RN.

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI 

Incorpora ao Sistema Federal de Edu-
cação Superior os cursos e o patrimônio 
da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incor-

porar ao Sistema Federal de Educação Superior, os 
cursos e o patrimônio da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), cujo campus central tem 
sede e foro no município de Mossoró-RN.

§ 1º A partir da incorporação de que trata o caput 
do artigo, a Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte passará a ser denominada Universidade Federal 
de Mossoró (UFM).

§ 2o Serão resguardadas as denominações do 
campus central, dos campi e núcleos avançados.

Art 2o A transferência patrimonial tornar-se-á 
efetiva mediante assinatura de acordo entre o Gover-
no Federal e o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte.

Parágrafo único. O Ministério da Educação será 
autorizado a promover os entendimentos com o Go-
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verno do Estado do Rio Grande do Norte para receber, 
em doação, o patrimônio da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte.

Art 3o Os professores e servidores técnico-ad-
ministrativos com cargos efetivos na Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte passarão a integrar o 
quadro de pessoal da Universidade Federal de Mos-
soró.

Parágrafo único. O professor ou servidor técni-
co-administrativo da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte que optar por permanecer no servi-
ço público estadual terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para manifestar esse desejo, contando da regulamen-
tação desta Lei.

Art 4o Fica aberto, no Ministério da Educação, o 
crédito de R$ 60 milhões/ano para custeio.

Art 5o Esta Lei será regulamentada no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação 
pelo Poder Executivo.

Art 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

INDICAÇÃO Nº 7.661, DE 2006 
(Do Sr. Sandes Júnior)

Sugere ao Ministério da Cultura a obri-
gatoriedade de abertura das Bibliotecas 
Públicas aos sábados e domingos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Cultura:

A partir da realidade que constatamos em inú-
meros municípios brasileiros quanto as dificuldades de 
acesso, da população em geral, aos meios de divulga-
ção cultural como livros, jornais, revistas, CDs, DVDs, 
e outros encaminhamos o que segue:

Considerando que a imensa parcela de brasilei-
ros, em especial de estudantes, não podem recorrer 
às Bibliotecas Públicas nos dias úteis de atividades 
escolares, por trabalharem;

Considerando que o horário de funcionamento 
das Bibliotecas Públicas é o mesmo do expediente 
normal dos demais órgãos públicos, inclusive das ins-
tituições escolares;

Considerando que urge a criação de um Plantão 
Cultural que atenda as necessidades de informação e 
pesquisa da população;

Vimos solicitar a abertura das Bibliotecas Públi-
cas aos sábados e domingos, em caráter obrigatório, 
com o objetivo de facilitar o acesso da população à 
informação, ao conhecimento e à pesquisa.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Sandes Junior.

INDICAÇÃO Nº 7.662, DE 2006 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Sugere ao Poder Executivo a agiliza-
ção da análise da carta – consulta do Pro-
grama de Desenvolvimento da Infra-Estru-
tura Urbana da RIDE/DF (INFRA-RIDE).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Dirijo-me a V. Exª para expor e reivindicar o se-

guinte: 
1. Considerando a importância estratégica do Pro-

grama INFRA-RIDE que tem por finalidade impulsionar 
o desenvolvimento econômico e social do Distrito Fe-
deral e da região do Entorno, através de investimentos 
destinados a melhorar e ampliar a infra-estrutura de 
saneamento básico e ambiental; a fomentar o surgi-
mento e a expansão de atividades produtivas; a pro-
mover o fortalecimento institucional dos municípios da 
área; e a realizar estudos para expandir e adequar a 
malha viária regional, venho solicitar a Vossa Excelên-
cia empenho para que a carta-consulta do Programa 
INFRA-RIDE seja analisada pela COFIEX.

2. Ressalto que o Programa está em sintonia 
com a Política Nacional do Desenvolvimento Regio-
nal – PNDR, do Ministério da Integração Nacional, e 
portanto dentro das prioridades orçamentárias do MI 
e do Governo Federal.

3. Concluindo, reafirmo o meu entendimento de 
que a implementação do Programa INFRA-RIDE, trará 
benefícios imensuravéis às comunidades do Distrito 
Federal e região do Entorno.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Rubens Otoni.

INDICAÇÃO Nº 7.663, DE 2006 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente a 
implantação de um Escritório Regional do 
Ibama no município de Itumbiara – Goiás.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Am-
biente:

Dirijo-me a V. Exª para expor e indicar o seguinte 
encaminhamento:

Considerando que: 
1. O município de Itumbiara conta com uma das mais 

importantes Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás , a 
do rio Paranaíba e rotineiramente apresenta agressões 
ambientais que precisam ser duramente coibidas.

2. A região conta com importantes lagos formados 
por represas de usinas hidrelétricas que representam 
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importantes áreas propícias para atividades de psi-
cultura , pesca esportiva e até esportes náuticos que 
necessitam de regulamentação , educação ambiental 
e fiscalização para que possa apresentar um desen-
volvimento sustentável.

3. Por se situar em região de fronteira , existe um 
grande fluxo de mercadorias, dentre as quais se inclue 
a madeira, além de considerável pressão de turistas 
e pescadores sobre os estoques ainda disponíveis na 
região que demandam várias ações de ordenamento 
ambiental.

Finalmente, venho sugerir a V.Ex.ª a adoção de 
ações que possibilitem a implantação de um Escritório Re-
gional do Ibama no município de Itumbiara em Goiás. 

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Rubens Otoni.

INDICAÇÃO Nº 7.664, DE 2006 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Sugere a adoção de medidas do Mi-
nistério da Justiça visando a implantação 
de uma Delegacia da Polícia Federal em 
Itumbiara – Goiás.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Márcio Thomaz Bastos
Dirijo-me a V. Exª. para expor e indicar o seguinte 

encaminhamento:
Considerando a vasta extensão territorial do Es-

tado de Goiás que atualmente dispõe de apenas 2 
(duas) Delegacias da Polícia Federal em cidades in-
terioranas.

Considerando ser o município de Itumbiara, divisa 
com o estado de Minas Gerais, e local de grande fluxo 
de veículos, mercadorias e pessoas na BR-153.

Considerando que a região tem sido alvo da atua-
ção de quadrilhas de roubo de cargas, assalto a ônibus 
interestaduais, contrabando e tráfico de drogas.

Em vista dessas considerações, vimos sugerir a 
V. Exa. que seja implantada uma Delegacia da Polícia 
Federal na cidade Itumbiara em Goiás.

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Rubens Otoni.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 113, DE 2006 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Propõe que a Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle realize ato de 
fiscalização e controle no Ministério dos 
Transportes e órgãos subordinados, com 
vistas a verificar os desvios na aplicação 

da Contribuição de Intervenção no Domí-
nio Econômico – CIDE, no período de 2003 
a 2005.

Despacho: Apense-se à PFC 75/2002
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação Interna nas Comissões

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 100, § 1º, combinado com os 

artigos 60, incisos I a III, e 61 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Excelência 
que, ouvido o digno Plenário desta Comissão, adote as 
medidas necessárias para realizar ato de fiscalização e 
controle no Ministério dos Transportes e órgãos subor-
dinados, com vistas a verificar os desvios na aplicação 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE, no período de 2003 a 2005.

Justificação

Segundo a notícia publicada no jornal “O Globo”, 
assinada pela jornalista Regina Alvarez, vem ocorrendo, 
por parte do Governo Federal, desvios graves na aplicação 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE), conforme se extrai do inteiro teor da notícia:

“O Globo – 2-1-2006

DESVIO NAS ESTRADAS

Regina Alvarez

BRASÍLIA

Criada para financiar a recuperação da 
infra-estrutura de transportes e projetos na 
área do meio ambiente, a Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico (Cide), co-
brada sobre os combustíveis, foi usada pelo 
governo em 2005 para pagar despesas diver-
sas que nada têm a ver com investimentos em 
estradas ou na preservação do meio ambiente. 
Levantamento feito no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (Siafi) mostra que 
a Cide bancou despesas com assinatura de 
TV a cabo, eventos na área cultural, serviços 
de segurança, planos de saúde de servidores 
públicos, auxílio-refeição e outros gastos de 
custeio e com pessoal.

Enquanto isso, o Ministério dos Transpor-
tes chegava ao fim do ano com R$ 2,4 bilhões de 
investimentos contingenciados. No dia 30, diante 
dos estragos nas estradas, o governo anunciou 
a liberação de R$ 440 milhões para recuperação 
de rodovias federais e estadualizadas, em um 
plano de emergência de seis meses.
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O levantamento no Siafi, feito pela con-
sultoria técnica da liderança do PSDB na Câ-
mara, mostra que a Valec, empresa ligada ao 
Ministério dos Transportes e responsável pela 
construção da Ferrovia Norte-Sul, pagou R$ 
1.375,08 à empresa Sky Brasil Serviços, uma 
operadora de TV a cabo. A Valec também usou 
os recursos da Cide para o pagamento de auxí-
lio-refeição aos funcionários – a Ticket Serviços 
recebeu R$ 214,6 mil até novembro.

Já a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) usou a contribuição para 
pagar o plano de saúde de seus funcionários. 
Até novembro, a Amil havia recebido R$ 86,5 
mil da agência. Outros R$ 2,1 milhões foram 
pagos à Capital Empresa de Serviços Ge-
rais, especializada em atividades de limpeza 
de imóveis.

– Seria muito bom se os recursos arreca-
dados com a Cide fossem efetivamente desti-
nados a investimentos prioritários na área de 
infra-estrutura de transportes – disse o secre-
tário-executivo do Ministério dos Transportes, 
Paulo Sérgio Passos.

Recursos usados em convênio com a 
ONU

O Ministério das Cidades usou o dinheiro 
da Cide para pagar R$ 1.375 à empresa Fes-
ta Fácil Produtos e Serviços, que aparece no 
cadastro da Receita Federal como “comércio 
varejista de laticínios, frios e conservas”. Ou-
tros R$ 1.217 foram parar no caixa da Cine 
Foto Universitário, vindos da mesma fonte. No 
Ibama, os recursos da Cide foram usados para 
pagar pessoal contratado através do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud). Foram R$ 2 milhões para esse fim até 
novembro.

O Ministério do Planejamento, que elabo-
ra a proposta de Orçamento da União, indica a 
fonte de recursos que vai bancar cada despesa 
dos ministérios e órgãos setoriais. Essa é a jus-
tificativa dos órgãos para o uso da contribuição 
em despesas de custeio e pessoal.

A emenda constitucional que criou a con-
tribuição determinou o uso dos recursos em 
programas de infra-estrutura de transportes e 
no financiamento de projetos ambientais rela-
cionados com a indústria de petróleo e gás. A 
equipe econômica vinha usando os recursos 
para engordar o superávit primário (receitas 
maiores que despesas, antes do pagamentos 
de juros da dívida), mas foi proibida pelo Tri-

bunal de Contas da União (TCU). Em 2005, 
destinou então boa parte dos recursos da Cide 
para despesas de custeio e pessoal.

A partir desse critério, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) pagou R$ 
19,6 mil para a Voetur Turismo e Represen-
tações, com a compra de passagens aéreas 
para os funcionários, enquanto a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) usou a 
mesma fonte de recursos para bancar a con-
tratação da Rioacappella Produções Artísticas 
por R$ 28,1 mil. A empresa é especializada em 
produção, organização e promoção de espe-
táculos artísticos e eventos culturais.

O diretor-geral da ANTT, José Alexan-
dre Resende, explicou que em 2005, dos R$ 
114,1 milhões do orçamento da agência, R$ 
42,3 milhões são recursos da Cide, mas que 
no orçamento de 2006 essa proporção foi al-
terada e a contribuição será aplicada apenas 
em atividades “finalísticas”, ou seja, em in-
vestimentos.

– Houve uma mudança de critério e o 
uso da Cide ficará restrito a essas atividades 
– afirmou Resende.

De janeiro a novembro de 2005, a arre-
cadação da Cide foi de R$ 7 bilhões. No Or-
çamento de 2005, havia uma autorização de 
gastos no valor de R$ 9,5 bilhões com recur-
sos da contribuição, mas até novembro foram 
empenhados (contratados) R$ 5,6 bilhões e 
efetivamente pagos R$ 3 bilhões, o que indi-
ca que a liberação de parte dos recursos foi 
usada para fazer superávit primário. No sába-
do, o colunista do GLOBO Ancelmo Gois pu-
blicou um cálculo da Confederação Nacional 
do Transporte: até 29 de dezembro, apenas 
54,5% do total arrecadado com a Cide haviam 
sido aplicados.

No fim de novembro, o TCU divulgou o 
resultado de uma auditoria sobre o uso de 
recursos da Cide no período entre 2002 e 
2004, que apurou o desvio de 41% dos R$ 
22 bilhões arrecadados para outras despe-
sas e para reforçar o superávit primário da 
União. O TCU proibiu o uso de recursos da 
contribuição em despesas administrativas. O 
Ministério do Planejamento informou que está 
se adequando às exigências do Tribunal e o 
Orçamento de 2006 já reflete essa mudança 
de comportamento.

O imposto da gasolina
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BRASÍLIA. A Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico (Cide) foi criada por 
lei em dezembro de 2001, no governo Fernan-
do Henrique Cardoso. A Cide incide sobre a 
importação e a comercialização de gasolina, 
diesel, querosene de aviação e outros quero-
senes, óleos combustíveis, gás liquefeito de 
petróleo (GLP), derivados de gás natural e de 
nafta e álcool etílico combustível.

As taxas pagas pelos produtores, formu-
ladores e importadores de combustíveis são 
variadas, dependendo do tipo de produto. Por 
exemplo, para gasolina, álcool, diesel e outros 
derivados de petróleo é cobrada uma alíquota de 
R$ 280 a cada mil litros. O botijão de gás é isento 
do tributo. Como a Cide é uma contribuição, o 
governo pode alterar os valores das alíquotas 
sem autorização do Congresso Nacional.

Os recursos da Cide têm como finalida-
des constitucionais o financiamento de progra-
mas de infra-estrutura de transportes, de proje-
tos ambientais relacionados com a indústria do 
petróleo e do gás, pagamento de subsídios a 
preços ou transporte de álcool combustível, de 
gás natural e de derivados de petróleo. Dados 
oficiais mostram que a arrecadação da Cide 
chegou a R$ 7 bilhões de janeiro a novembro 
deste ano. ( Regina Alvarez)”

É sabido que os recursos arrecadados 
para as contribuições tem destinação espe-
cífica e que o seu uso indiscriminado não é 
admitido, pois viola a natureza constitucio-
nal da contribuição. Por outro lado, infere-se 
da matéria que mesmo a parte corretamente 
destinada não está sendo aplicada se consi-
derarmos que no Orçamento de 2005 “havia 
uma autorização de gastos no valor de R$ 9,5 
bilhões com recursos da contribuição mas até 
novembro foram empenhados (contratados) 
R$ 5,6 bilhões e efetivamente pagos R$ 3 bi-
lhões, o que indica que a liberação de parte 
dos recursos foi usada para fazer superávit 
primário...”

Vossa Excelência concordará que diante do es-
tado precário das estradas brasileiras, responsável 
por acidentes e perda de vidas preciosas, essa é uma 
omissão gravíssima. Assim, exigindo que a aplicação 
dos recursos deva ser limitada aos fins expressamen-
te previstos em lei, considero de suma importância a 
instauração de uma proposta de fiscalização e controle 
como o meio apropriado para investigar o assunto.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Deputado Luiz 
Carlos Hauly, PSDB/PR.

RECURSO Nº 259, DE 2006 
(Do Sr. José Carlos Aleluia e outros)

Contra a apreciação conclusiva do 
Projeto de Lei nº 4.792, de 2005, que “acres-
centa dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a execução 
no processo trabalhista”.

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao 
Plenário. 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base no art. 

58, § 2º, I, da Constituição Federal, e nos arts. 24, II, 58, 
§ 1º e 132, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, recorrem ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva do Projeto de Lei nº 4.792, de 2005.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – Depu-
tado José Carlos Aleluia, Líder da Minoria na Câmara 
dos Deputados.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:69
Não Conferem:8
Fora do Exercício:0
Repetidas:2
Ilegíveis:1
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas
1-ABELARDO LUPION (PFL-PR)
2-AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR)
3-ALBERTO FRAGA (PFL-DF)
4-ALEXANDRE MAIA (PMDB-MG)
5-ANA ALENCAR (PSDB-TO)
6-ANTENOR NASPOLINI (PSDB-CE)
7-ARIOSTO HOLANDA (PSB-CE)
8-ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)
9-ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
10-B. SÁ (PSB-PI)
11-CARLOS DUNGA (PTB-PB)
12-CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
13-CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA)
14-CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
15-COSTA FERREIRA (PSC-MA)
16-CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG)
17-DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS)
18-DELFIM NETTO (PMDB-SP)
19-DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS-MG)
20-EDINHO BEZ (PMDB-SC)
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21-EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE)
22-FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA)
23-FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR)
24-FRANCISCO TURRA (PP-RS)
25-GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
26-GERALDO THADEU (PPS-MG)
27-GERSON GABRIELLI (PFL-BA)
28-GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
29-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
30-IBERÊ FERREIRA (PSB-RN)
31-INALDO LEITÃO (PL-PB)
32-JADER BARBALHO (PMDB-PA)
33-JOÃO CARLOS BACELAR (PL-BA)
34-JOÃO CORREIA (PMDB-AC)
35-JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB-BA)
36-JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA)
37-JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL-BA)
38-JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL-SE)
39-JOSÉ LINHARES (PP-CE)
40-JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL-PE)
41-LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
42-LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE)
43-LEONARDO MATTOS (PV-MG)
44-LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR)
45-LUIZ CARLOS SANTOS (PFL-SP)
46-LUIZ CARREIRA (PFL-BA)
47-MARCELINO FRAGA (PMDB-ES)
48-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
49-MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS)
50-MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ)
51-MORONI TORGAN (PFL-CE)
52-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
53-NELSON TRAD (PMDB-MS)
54-OSVALDO COELHO (PFL-PE)
55-PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM)
56-PEDRO FERNANDES (PTB-MA)
57-PEDRO IRUJO (PMDB-BA)
58-RICARDO BARROS (PP-PR)
59-ROBÉRIO NUNES (PFL-BA)
60-RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
61-SARNEY FILHO (PV-MA)
62-SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
63-VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
64-WAGNER LAGO (PDT-MA)
65-WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
66-WALTER BARELLI (PSDB-SP)
67-ZELINDA NOVAES (PFL-BA)
68-ZICO BRONZEADO (PT-AC)
69-ZONTA (PP-SC)

Assinaturas que Não Conferem
1-ALDIR CABRAL (PFL-RJ)
2-CLAUDIO RORATO (PMDB-PR)
3-EDMUNDO GALDINO (PDT-TO)
4-FÁBIO SOUTO (PFL-BA)

5-LOBBE NETO (PSDB-SP)
6-NICE LOBÃO (PFL-MA)
7-REGINALDO GERMANO (PP-BA)
8-ROBSON TUMA (PFL-SP)

Assinaturas Repetidas
1-GERVÁSIO SILVA (PFL-SC)
2-ZONTA (PP-SC)

REQUERIMENTO Nº 3.446, DE 2005 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer a convocação de Sessão So-
lene da Câmara dos Deputados para o dia 
24 de janeiro de 2006, às 10h.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com 
base no Artigo 68 do Regimento Interno desta Casa, 
Sessão Solene desta Casa para o dia 24 de janeiro 
de 2006, às 10h, a fim de homenagearmos todos os 
trabalhadores aposentados do nosso País, por ocasião 
de sua data comemorativa.

Aproveitamos a oportunidade para relembrá-lo 
de que já nos manifestamos no ano passado para a 
realização da homenagem ora solicitada, pois, como 
é do conhecimento geral, nossa população, assim 
como nossos governantes devem muito à esses traba-
lhadores, os quais tanto fizeram e continuam fazendo 
pelo engrandecimento do nosso País, acima de tudo 
merecem respeito e reconhecimento, razão pela qual 
apresentamos o presente requerimento, ao qual con-
tamos com a aprovação unânime dos nossos pares, 
em especial, V. Exª.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2006. – 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.579, DE 2006 
(Da Comissão da Amazônia, 

 Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional)

Requer a revisão do despacho dado 
ao PL nº 6.098/05, de maneira a nele incluir 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento Regional.

Senhor Presidente:
Nos termos do inciso XX do art. 41 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª a 
revisão do despacho inicial dado ao Projeto de Lei nº 

6.098/05, de autoria do Sr. Lupércio Ramos, que dis-
põe sobre a criação da Universidade Pública de Exce-
lência da Amazônia – UPEA, de modo a permitir sua 
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apreciação pela Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional.

Justificação

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
elenca em seu art. 32 as áreas de atuação de cada uma 
de suas comissões temáticas, conferindo à Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional competência para apreciar os projetos de 
lei cujos assuntos sejam relativos à região amazôni-
ca, nos termos da alínea a do inciso II do mencionado 
artigo. Assim, resta evidente a importância de que o 
Projeto de Lei nº 6.098/2005 seja aqui debatido, uma 
vez que é este o lugar onde se concentra o maior nú-
mero de deputados conhecedores da realidade e das 
necessidades amazônicas.

É pacificamente aceito em todos os meios que o 
desenvolvimento desejado para a região amazônica só 
ocorrerá quando os aspectos de sua realidade forem 
consideradas conjuntamente. O único crescimento de-
sejável é aquele que leve em conta o aspecto huma-
no, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, 
a evolução tecnológica, bem como a riqueza cultural 
da região de maneira integrada.

O ambiente universitário é o lugar mais apro-
priado para que o estudo desses aspectos seja imple-
mentado. A pesquisa acadêmica pode traçar modelos 
de desenvolvimento compatíveis com a preservação 
ambiental e a valorização humana. Entretanto, é preci-
so avaliar criteriosamente em quais moldes se propõe 
agora a criação de uma universidade de excelência da 
Amazônia, em seus aspectos legais e operacionais, 
bem como sua missão precípua. Desta forma, enten-
demos indispensável a apreciação do mérito do PL nº 
6.098/2005 pela CAINDR, de maneira não só a avaliá-
lo mas também de forma a aperfeiçoá-lo.

Certos do deferimento do pedido, nos despedi-
mos.

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2006. – Depu-

tada Maria Helena, Presidente.

Defiro. Revejo o despacho aposto ao PL 
nº 6.098/05, para determinar que a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, se pronuncie’ quan-
to ao mérito da proposição. Novo Despacho: 
CAINDR, CTASP, CEC, CFT (art. 54, RICD) e 
CCJC (art. 54, RICD). Apreciação Conclusiva 
das Comissões (art. 24, II, RICD). Oficie-se à 
Comissão e, após, publique-se. 

Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

REQUERIMENTO Nº 3.554, DE 2006

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

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª a revisão do despacho inicial 

dado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1.630/2005, 
que “susta o Memorando de Entendimento entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República Popular da 
China sobre Cooperação em Matéria de Comércio e 
Investimento, no sentido de que seja incluída a Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos 
termos do art. 32, inciso XV, alínea c, do Regimento 
Interno, conforme requerimento anexo do Deputado 
Sérgio Miranda, Relator da matéria.

Certo de contar com a atenção de V. Exª, renovo 
protestos de estima e consideração. – Deputado An-
tonio Carlos Biscaia, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2005 
(Do Sr. Sérgio Miranda)

Requer a oitiva da Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa Nacional no 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.630, de 
2005, que Susta o Memorando de Enten-
dimento entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China so-
bre Cooperação em Matéria de Comércio 
e Investimento.

Senhor Presidente,
Foi-me distribuído, para relatar, o Projeto de De-

creto Legislativo de nº 1.630, de 2005. A proposição em 
tela tem como ementa o seguinte enunciado: “Susta o 
Memorando de Entendimento entre a República Fede-
rativa do Brasil e a República Popular da China sobre 
Cooperação em Matéria de Comércio e Investimento”. 
Como se depreende da simples leitura do texto da 
ementa, a proposta se insere dentre as matérias arro-
ladas no inciso XV do artigo 32 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, e, por conseguinte, deve 
ser sujeitas à apreciação da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, comissão de mérito 
por excelência deste tipo de matéria.

Vê-se, no entanto, que o despacho da mesa, de-
terminou o envio da proposição apenas a esta Comis-
são de Constituição e Justiça, omitindo a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Destarte, devolvo a V. Exª o PDC, nº 1.630, de 
2005, sugerindo que V. Exª solicite ao Presidente da 
Câmara dos Deputados a reforma do despacho inicial 
determinando a oitiva da comissão de mérito (Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional) antes 
da manifestação desta comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª 
meus protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões, 3 de agosto de 2005. – Depu-
tado Sérgio Miranda.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposição, 
e revejo o despacho inicial aposto ao PDC 
1.630/05, para incluir a CREDN, esclarecendo 
que a Comissão deverá pronunciar-se antes da 
CCJC. Oficie-se e, após, publique-se.

Novo Despacho: CREDN, CCJC (mérito 
e art. 54) – Apreciação: proposição sujeita à 
apreciação do Plenário – Regime de Tramita-
ção: ordinário).

Em 1º-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa parecer do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar referente ao Processo nº 15, de 2005, Re-
presentação nº 52/05, instaurada contra o Deputado 
Professor Luizinho.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROCESSO Nº 15, DE 2005 
(Representação nº 52/05, da Mesa Diretora)

PARECER DO CONSELHO

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU, 
por maioria de seus membros, o Parecer do Relator, 
Deputado Pedro Canedo, referente ao Processo nº 
15/2005 (Representação nº 52/05), pela perda do 
mandato parlamentar do Senhor LUIZ CARLOS DA 
SILVA, nome parlamentar Professor Luizinho, em 
face da afronta ao art. 55, inciso II, § 1º da Consti-
tuição Federal, 240, II, e 244 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, e art. 4º, inciso II do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ri-
cardo Izar, Angela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito 
de Lira, Chico Alencar, Edmar Moreira, Jairo Carneiro, 
Jutahy Junior, Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson 
Trad e Orlando Fantazzini – Titulares. Anselmo, An-
tonio Carlos Mendes Thame, Bosco Costa, Colbert 
Martins, Cezar Schirmer, Fernando de Fabinho, José 

Carlos Araújo, Mauro Benevides, Nelson Marquezelli, 
Moroni Torgan, Neyde Aparecida e Pedro Canedo 
– membros Suplentes.

Participaram da votação os Senhores Deputados: 
Favoráveis: Chico Alencar, Orlando Fantazzini, Ann 
Pontes, Nelson Trad, Júlio Delgado, Moroni Torgan, An-
tonio Carlos Mendes Thame, Cezar Schirmer e Pedro 
Canedo. Contrários: Angela Guadagnin, Edmar Moreira, 
Jairo Carneiro, Benedito de Lira e Bosco Costa.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Ricardo Izar, Presidente – Deputado Pedro Ca-
nedo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
bre a mesa Parecer do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar referente ao Processo nº 16, de 2005, 
Representação nº 53/05, instaurada contra o Depu-
tado Roberto Brant.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROCESSO Nº 16, DE 2005 
(Representação nº 53/05, da Mesa Diretora)

PARECER DO CONSELHO

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em 
reunião ordinária realizada hoje, APROVOU, por maio-
ria de seus membros, o Parecer do Relator, Deputado 
Nelson Trad, referente ao Processo nº 16/2005 (Re-
presentação nº 53/05), pela perda do mandato parla-
mentar do Senhor ROBERTO LÚCIO ROCHA BRANT, 
nome Parlamentar Roberto Brant, em face da afronta 
ao art. 55, § 1º da Constituição Federal, 240, II, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, e art. 4º, 
inciso II do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados.

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Ricardo 
Izar, Angela Guadagnin, Ann Pontes, Benedito de Lira, 
Chico Alencar, Edmar Moreira, Jairo Carneiro, Jutahy Ju-
nior, Josias Quintal, Júlio Delgado, Nelson Trad e Orlando 
Fantazzini – Titulares. Anselmo, Antonio Carlos Mendes 
Thame, Bosco Costa, Colbert Martins, Cezar Schirmer, 
Fernando de Fabinho, José Carlos Araújo, Mauro Bene-
vides, Nelson Marquezelli, Moroni Torgan, Neyde Apa-
recida e Pedro Canedo – membros Suplentes.

Participaram da votação os Srs. Deputados: Fa-
voráveis: Chico Alencar, Orlando Fantazzini, Ann Pon-
tes, Nelson Trad, Josias Gomes, Júlio Delgado, Pedro 
Canedo e Ricardo Izar. Contrários: Angela Guadagnin, 
Jairo Carneiro, Jutahy Junior, Benedito de Lira, Moroni 
Torgan, Bosco Costa e Edmar Moreira.

Sala de Reuniões, 26 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Ricardo Izar, Presidente – Deputado Nelson 
Trad, Relator.”



05966 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Na forma do art. 14, inciso IX, do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, a 
matéria vai à publicação na íntegra.

Do mesmo modo, quanto ao Deputado Professor 
Luizinho, na forma do art. 14, inciso IX, do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, 
a matéria vai à publicação na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

forme reza o Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a primeira meia hora da sessão é destinada 
aos pronunciamentos dados como lido ou para breves 
intervenções.

Concedo a palavra ao Deputado Hamilton Ca-
sara.

O SR. HAMILTON CASARA (PSDB-RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer re-
ferências elogiosas ao Ministério da Defesa, ao Sr. 
José de Alencar, ao Comandante do Exército Brasi-
leiro, General Albuquerque, ao Comandante do Co-
mando Militar da Amazônia e, por último, ao Hospital 
de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, na pes-
soa do major Cid Bernardes, pelo trabalho exemplar 
que vem fazendo com a juventude daquela cidade, 
por meio de terapia ocupacional, visando a frear o 
suicídio de crianças. 

Quero, portanto, deixar registrado o trabalho elo-
giável e silencioso que o Exército Brasileiro vem fazen-
do naquela longínqua região do Rio Negro, em São 
Gabriel da Cachoeira.

Eis aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
um depoimento feito pelo major e médico Cid Bernar-
des Sgarbi: 

“Desde outubro passado, 3 crianças se 
suicidaram na cidade de São Gabriel da Ca-
choeira, no Amazonas.

Entre elas, há em comum diversos fato-
res: estudavam na mesma escola, na mesma 
sala de aula, moravam no mesmo bairro e 
todas se suicidaram por enforcamento. De lá 
para cá, cerca de 40 crianças entre 11 e 17 
anos tentaram se suicidar também por enfor-
camento. Como uma medida de emergência, 
o Major e Médico Cid Bernardes Sgarbi tomou 
a iniciativa de colocar todas as crianças “tra-
balhando” no hospital, como uma espécie de 
terapia ocupacional. 

Conversando com as crianças, surgiu 
a suspeita (ainda não confirmada) de que 
poderia existir um adulto incentivando estas 

tragédias e uma seita satânica poderia estar 
por trás de tudo. Quase todas as crianças se 
reuniam no cemitério do local para realizar um 
ritual baseado num livro de bruxarias e faziam 
desenhos macabros e cheios de simbolismos 
em túmulos, paredes e folhas de papéis, além 
de diversas cartas de despedidas para serem 
entregues quando morressem.

Felizmente, desde que ele levou essas 
crianças para o Hospital de Guarnição, em 
São Gabriel da Cachoeira, não houve mais 
nenhuma morte. Encontram-se hoje com cer-
ca de 30 crianças, todas com uniforme pró-
prio dado pelos militares e funcionários civis 
do hospital. Juntos tomam café, lancham e 
algumas almoçam também. E tudo isso sem 
nenhum outro apoio de nenhum outro órgão 
(Estado, Prefeitura, etc.). Já estão planejadas 
para elas oficinas de teatro, música, dança, 
artesanato e outras atividades com esses 
jovens. 

Esse depoimento apresentado pelo Major 
Sgarbi vem mostrar que o Serviço de Saúde 
do Exército, luta para salvar vidas.

O Exército se encontra hoje no meio da 
Selva Amazônica dando esperança de vida a 
dezenas de crianças, graças ao amor ao nosso 
país e ao nosso povo. Gostaria também de res-
saltar que o trabalho é integral, é anônimo e é 
recompensador! Por esse motivo resolvi fazer 
este pronunciamento, para que todos saibam 
que, além de proteger as nossas fronteiras, o 
Comando do Exército e em conseqüência o 
Ministério da Defesa também salvam vidas! ”

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Depu-
tados, na Sessão Legislativa passada, tivemos opor-
tunidade de comentar, ao discutir as prévias do PMDB 
para indicação do candidato à Presidência da Repú-
blica, a excelente evidência popular do Governador do 
Distrito Federal, Joaquim Roriz, que obtivera, naquele 
ensejo, 75% de aprovação no contexto de criteriosa 
pesquisa levada a efeito pelo Instituto Soma de Opi-
nião e Mercado.

Comentei, inclusive, o seu proficiente desem-
penho, insinuando que S.Exa. poderia perfeitamente 
inscrever-se para postular a Chefia desta Nação, na 
legenda do nosso partido, o PMDB, disputa para a 
qual já se predispuseram a batalhar o ex-Governador 
Anthony Garotinho e o Governador Germano Rigotto, 
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com excepcional realce em seus Estados, respectiva-
mente o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul.

Na mais recente avaliação, Roriz situa-se no inve-
jável patamar de 81%, o que significa verdadeira consa-
gração ao seu incessante trabalho em favor desta me-
trópole, concretizando obras de enorme alcance, como 
a Ponte JK, que se tornou autêntico cartão de visita do 
Distrito Federal, com menção internacional obrigatória 
por sua deslumbrante beleza arquitetônica.

Há poucos dias, em contato com o Chefe do 
Executivo local, na presença dos Senadores Renan 
Calheiros, José Sarney e Ramez Tebet, do Governa-
dor Marcelo Miranda e do Deputado Wilson Santiago, 
dele ouvimos relato circunstanciado sobre novas ini-
ciativas de sua gestão, que ampliarão ainda mais o 
incontestável prestígio que alicerçou como adminis-
trador de larga visão.

Muitos de seus correligionários e mesmo aque-
les que não se acham filiados à nossa sigla chegam a 
incentivá-lo a pleitear a primeira magistratura do País, 
no embalo de sua excelente imagem, alicerçada ao 
longo de trabalho profícuo, direcionado para todos os 
segmentos sociais, especialmente os que integram os 
núcleos populacionais mais carentes.

Sem estimular qualquer mobilização nesse sen-
tido, guardando postura excessivamente discreta, Jo-
aquim Roriz foi considerado ontem o Juscelino Ku-
bitschek dos novos tempos, pelo estilo assemelhado 
de enfrentar desafios, com coragem, determinação e 
inquebrantável firmeza.

Durante sessão solene, levada a efeito, na manhã 
de ontem no Senado Federal, para comemorar os 50 
anos de posse do saudoso Juscelino, Joaquim Roriz 
foi dos mais citados, sempre de maneira encomiástica, 
o que reflete a extraordinária penetração de seu nome 
junto a quantos compõem aquela Casa Legislativa, pre-
sidida pelo nobre Senador Renan Calheiros e na qual se 
representam as nossas 27 Unidades da Federação.

Tendo acompanhado a trajetória de Joaquim Roriz 
desde quando exerci a Presidência da Comissão do 
Distrito Federal, no biênio 1989-1990, e posso testemu-
nhar suas raras virtudes, com a insuspeição de quem 
não possui domicílio eleitoral nas plagas brasilienses, 
embora aqui esteja radicado há mais de 30 anos.

Acredito que a pesquisa ontem divulgada pelo 
Instituto SOMA deve conduzir Roriz a reflexão mais 
profunda, capaz de reorientá-lo para a obtenção de 
novo mandato – de Deputado Federal, de Senador 
ou mesmo de Chefe da Nação – na refrega de 1º de 
outubro vindouro.

É difícil um político, após cumprir 4 mandatos de 
Governador, manter-se em tão consagrador nível de 
popularidade, um nível que o permite postular outras 

funções, naturalmente de maior evidência no cenário 
nacional.

Sobre isso medite o dirigente de Brasília, ouvin-
do a voz das ruas, que, adaptada às peculiaridades 
urbanísticas do DF, poderia denominar-se “a voz das 
cidades-satélites”, voz que agora se espraia pelo Bra-
sil inteiro. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há 2 semanas, os moradores de Resende, sul 
do Estado do Rio de Janeiro, foram beneficiados por 
liminar do Tribunal de Justiça, que autoriza os veículos 
com placas daquele Município a cruzarem a praça de 
pedágio existente na cidade vizinha de Itatiaia, sem 
o pagamento de pedágio. Obtida pela Federação das 
Associações dos Moradores de Resende – FAMAR, 
que entrou com ação contra as ambos os Municípios, 
a liminar vem sendo cumprida.

Essa decisão judicial pode ser considerada uma 
grande conquista dos moradores, porque põe fim a uma 
das maiores aberrações que o processo de concessão 
de rodovias criou. 

Para fixar apenas o caso de Resende, vou des-
crever a situação anterior: o Município tem um distri-
to chamado Engenheiro Passos, com cerca de 3 mil 
habitantes. A maioria trabalha, estuda, faz compras e 
pagamentos bancários em Resende. Mas, para isso, 
todas as vezes que as pessoas passavam pelo pedá-
gio tinham de pagar a respectiva tarifa.

Esse absurdo se repete em outros trechos da Via 
Dutra e em dezenas de outros de rodovias sob conces-
são. Ou seja, ainda citando o caso de Engenheiro Pas-
sos como exemplo, a qualquer conta a pagar ou compra 
a fazer, seus habitantes tinham de pagar R$ 14,20 – o 
preço de ida e volta na praça de pedágio. Abusos como 
esse, que a concessionária da Via Dutra jamais teve 
qualquer intenção de conter, podem perfeitamente ter 
fim se medidas idênticas forem adotadas. 

Segundo reportagem a que assisti, a concessioná-
ria estima em 400 mil o número de veículos que pagam 
pedágio na Dutra, dos quais apenas 80 mil fazem todo 
o percurso entre Rio e São Paulo. Por esses números, 
é possível imaginar a receita gerada por moradores de 
determinadas cidades que, para se deslocarem dentro 
de seus próprios Municípios, têm de pagar o pedágio. 
E não são apenas os proprietários de veículos, eviden-
temente. Quem utiliza ônibus, paga passagem mais 
cara, porque o ônibus cruza o pedágio.

Sou plenamente a favor da concessão de rodo-
vias. Todavia, não é justo que situações como essa se 
eternizem. Isso é punir milhares de pessoas sem uma 
justificativa aceitável. Até porque, é óbvio, as próprias 
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concessionárias não têm a mínima intenção de reduzir 
essa carga extra na conta dos cidadãos, cobrando, por 
exemplo, pedágio apenas num sentido. 

No caso da Via Dutra, a alegação é a de que não 
haveria como fazer tal controle. Mas não está sendo 
feito agora? Portanto, a desculpa não cabe. 

Parabéns à FAMAR pela iniciativa e à Justiça, 
pela decisão.

Quero ainda, Sr. Presidente, fazer referência a 
outro assunto.

Tenho assistido, com muita preocupação, à pou-
ca ênfase que, nos últimos meses, vem sendo dada à 
questão da AIDS no Brasil. Nosso País teve conquistas 
significativas na última década no combate à doença. 
Mas, hoje, a impressão que tenho é a de que as cam-
panhas de alerta relativas à AIDS estão se limitando 
a uma advertência: o uso de preservativos. 

Não que esse alerta não seja importante, mas se 
faz necessário e urgente a inclusão de outros enfoques 
para conter o avanço dessa terrível doença que, anual-
mente, vitima milhares de pessoas no Brasil e milhões 
em todo o mundo. Não basta apenas dizer “use preser-
vativos” e ficar com a consciência tranqüila.

Pesquisas apontam o crescimento da AIDS entre 
as mulheres nos últimos anos. Pois o perigo se tornou 
realidade. Na semana passada, a Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou que, em Volta Redonda, no sul do 
Estado do Rio, pela primeira vez, em 2002, o número 
de mulheres contaminadas pelo HIV superou o número 
de homens: 33 a 24. 

Esses números são oficiais, mas a realidade pode 
ser – e deve ser mesmo – ainda mais preocupante, 
pois nem todos os casos chegam ao conhecimento 
das autoridades de saúde. 

Portanto, Sr. Presidente, creio necessária a rea-
lização de uma grande campanha nacional que mos-
tre aos brasileiros que a multiplicidade de parceiros é 
também fator de alto risco. Quando se fala em valori-
zar o ser humano, valorizar a família, é grande o risco 
de ser taxado de atrasado, de conservador. Mas não 
podemos nos preocupar com isso. 

Precisamos, sim, pensar nas pessoas que estão 
se tornando soropositivas em função de comportamento 
que precisa ser revisto. Ninguém está aqui propondo 
interferência na liberdade individual das pessoas. Muito 
pelo contrário. O que desejo é alertar para o fato de 
que hoje a liberalização dos costumes cria, inclusive 
entre os jovens, a sensação de que tudo é bom, nada 
é arriscado. 

E não tenho dúvida em afirmar que muitas pesso-
as, por falta de orientação, por falta de alerta, por falta 
de uma campanha maciça que demonstre os riscos 
da AIDS, se contaminam e, conseqüentemente, con-

taminam outros, o que dificulta o controle da doença 
e custa caro aos organismos de saúde. 

Fica registrado, Sr. Presidente, o meu alerta. Peço 
ainda a V.Exa. que determine o encaminhamento deste 
pronunciamento ao Ministério da Saúde. O combate 
à AIDS é um tema que merece constante ressonân-
cia na sociedade brasileira. E prevenção não significa 
apenas usar preservativos. Vem aí o Carnaval, perío-
do onde excessos sempre ocorrem. E tenho certeza 
de que os meios de comunicação estarão veiculando 
tão-somente aquela recomendação de sempre: o uso 
do preservativo. 

Precisamos de mais do que isso. É preciso mexer 
com a consciência das pessoas, mostrar-lhes que é 
possível ser feliz com um comportamento mais modera-
do e que – sobretudo as mulheres – devem manter em 
nível elevado a sua auto-estima, para que não venham 
a engrossar as terríveis estatísticas da AIDS.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho o prazer de anunciar nesta manhã que 
a Caixa Econômica Federal disponibilizou 50 milhões 
de reais para o financiamento de computadores do 
programa PROGER Professores, uma linha de finan-
ciamento que permitirá ao educador brasileiro com-
prar um computador de forma bastante simples. Para 
isso, basta que ele esteja na ativa e lecione o ensino 
fundamental ou médio, não importando se é da rede 
pública ou privada.

O objetivo é contribuir para a reciclagem de conhe-
cimentos com o acesso à Internet e a todos os benefí-
cios da informática. Atualmente, estar em consonância 
com a evolução tecnológica é quase uma obrigação 
para os professores. Eles precisam estar sempre em 
sintonia com a dinâmica das informações, seja pela 
quantidade, seja pela complexidade. 

Essa linha de crédito é uma brilhante parceria entre 
a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho 
e Emprego, a qual utiliza recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador – FAT. O referido programa, lançado 
em 2000, já beneficiou mais de 46 mil professores com 
renda máxima de 2 mil reais. O valor do financiamento é 
limitado a 3 mil reais, a serem pagos em 18 meses. 

No Brasil, existem mais de 2,3 milhões de pro-
fessores que podem beneficiar-se com esse progra-
ma. Basta ir a uma agência da Caixa, solicitar o finan-
ciamento e depois escolher o equipamento que quer 
comprar. A taxa de juros acordada não ultrapassa a 
1% ao mês, o que é um ótimo incentivo a todos os 
educadores brasileiros. 

Parabenizo o Presidente da Caixa Econômica 
Federal, Jorge Eduardo Levi Mattoso, e o Ministro do 
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Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, pela importante 
parceria ora realizada. Universalizar o acesso às infor-
mações por meio da informática também é demons-
tração de cidadania. Parabéns!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
gostaria de informar que o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA atingiram em 2005 o maior 
desempenho da reforma agrária da história do País, 
assentando 127.506 novas famílias. Esse excelente 
resultado fez com que o instituto superasse em 10,9% 
a meta de assentamentos previstas no Plano Nacional 
de Reforma Agrária para o ano.

O Governo Lula está de parabéns. Os assen-
tamentos realizados somam 245.061 famílias, o que 
equivale a cerca de 30% do total de famílias assen-
tadas em 35 anos de história do INCRA. Outra marca 
recorde foram os 13,5 milhões de hectares destinados 
à reforma agrária. 

A implementação de assentamentos da reforma 
agrária com qualidade tem mudado a vida de milha-
res e milhares de famílias. Várias ações estão sendo 
desenvolvidas. Uma delas é a assistência técnica. Só 
no ano passado, 450 mil famílias foram atendidas, isto 
é, 370 mil a mais do que em 2002, um investimento de 
122 milhões de reais do orçamento do INCRA, além de 
recursos vinculados ao financiamento concedido por 
intermédio do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF A.

Para conseguir esse resultado exitoso, o Gover-
no Federal constrói a infra-estrutura básica dos novos 
assentamentos, composta de estradas, eletrificação 
e abastecimento de água. Só para se ter uma idéia, 
já foram construídos 10.948 quilômetros de estradas, 
3.227 unidades de abastecimento de água e 75 mil 
famílias tiveram acesso à eletrificação pelo Programa 
Luz para Todos, desde 2003.

O Programa Nacional de Reforma Agrária apóia, 
ainda, o processo de escolarização e formação dos 
assentados, por meio do Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária – PRONERA. Milhares de 
pessoas já foram beneficiadas. Além disso, o Ministé-
rio e o INCRA articulam ações que enfatizam ainda os 
direitos sociais dos trabalhadores rurais.

Parabenizo o Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o INCRA pelos excelentes resultados que vêm 
conquistando na reforma agrária. Nunca um governo 
fez tanto pela reforma agrária como o do Presidente 
Lula.

Graças a esse empenho, a reforma agrária bra-
sileira tem atingido níveis de excelência.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados: gostaria de alertar o povo do meu Estado, Rio 

de Janeiro, para um grave problema que vem acon-
tecendo em quase todas as cidades do Estado. Es-
tou falando do transporte alternativo de vans e kom-
bis, que na sua maioria são perigosas, irregulares e 
clandestinas.

A origem desse transtorno tem 2 vertentes. A 
primeira está ligada à falta de transportes coletivos 
seguros e em quantidade suficiente para atender à 
demanda da sociedade. A segunda tem a ver com a 
falta de fiscalização por parte dos órgãos de seguran-
ça. É comum ver vans e kombis irregulares circulando 
livremente e impunes nas vias.

O passageiro acaba ficando refém nessa história 
toda. O trabalhador não tem muita opção: ou se arris-
ca pegando um ônibus lotado ou utiliza o transporte 
irregular, disponível em abundância.

Segundo dados divulgados no ano passado pelo 
Corpo de Bombeiros, esses transportes provocaram 
mais de 500 acidentes com vítimas em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, ou seja, mais de 1 por dia. O nú-
mero representa um aumento de 10% em relação aos 
registrados no ano passado.

Segundo os mesmos dados, os acidentes com 
vans e kombis são mais freqüentes nas vias expressas, 
como, por exemplo, Avenida Brasil, linhas Vermelha e 
Amarela e Rodovia Presidente Dutra. 

É um absurdo o quadro caótico em que se en-
contra o setor de transporte coletivo no nosso Estado. 
Os motoristas desrespeitam as regras de trânsito, a 
manutenção dos veículos é precária e eles andam su-
perlotados. Muitas vezes os motoristas usam bancos 
de plástico para aumentar a capacidade dos carros.

Faço um apelo aos secretários estadual e mu-
nicipais de transportes do Rio de Janeiro para que 
fiscalizem com mais rigor o transporte alternativo em 
nosso Estado.

Sr. Presidente, também aproveito esta oportuni-
dade para informar que os moradores da Estrada da 
Saudade e de ruas adjacentes estão sendo beneficia-
dos pela Prefeitura de Petrópolis com um grande mu-
tirão de limpeza. Formado pela Companhia Municipal 
de Desenvolvimento de Petrópolis – COMDEP, o tra-
balho, que reúne 150 homens das frentes de trabalho, 
começou anteontem, dia 30, e deve ser concluído até 
o final da tarde de hoje.

Tais ações incluem serviços de capina, roçada 
mecânica, limpeza de riachos e de encostas, pintura 
de postes e de corrimãos das servidões e de esca-
darias, além da retirada de entulho. A limpeza teve 
como ponto de partida o início da Estrada da Sauda-
de e vai estender-se às localidades do Félix, Ventura 
e Fragoso.
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De acordo com o Presidente da COMDEP, Hélio 
Dias, o trabalho também incluirá a troca e a recuperação 
de lixeiras danificadas por toda a extensão da via. Todas 
terão avisos para que a população se conscientize de 
que é proibido jogar entulho em via pública.

Parabenizo o ilustre Prefeito de Petrópolis, Ru-
bens José França Bomtempo, pela excelente idéia de 
realizar um grande mutirão de limpeza como esse no 
Município.

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento 
fosse veiculado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos são unânimes em afirmar que os Pode-
res Executivo e Legislativo sofreram grande desgaste 
político durante o exercício de 2005. 

Por isso, mais do que nunca, é preciso que os acor-
dos e compromissos assumidos sejam realmente cum-
pridos na sua integralidade; não só aqueles celebrados 
nesta Casa, mas também os firmados com os eleitores. 
Caso contrário, assistiremos, na próxima eleição, a radical 
intervenção cirúrgica no que diz respeito aos constituintes 
desses Poderes para o quadriênio 2007/2010.

Esses acordos devem incluir benefícios reais 
para a população e, sem dúvida, também o reajuste do 
salário mínimo. Anunciado como o maior dos últimos 
20 anos, o novo mínimo ainda está muito aquém do 
prometido pelo Governo Lula quando de sua campa-
nha eleitoral. Se a promessa fosse cumprida, o salário 
mínimo hoje estaria em torno de R$ 450,00. Entretan-
to, pelo acordo feito com as centrais sindicais, que de-
pende ainda do aval do Congresso, o mínimo passará 
para R$350,00 em abril próximo.

Em contrapartida, no Estado do Rio de Janeiro, 
o ex-Governador Anthony Garotinho, em dezembro de 
2002, instituiu um piso regional de salários que, desde 
então, tem sido reajustado com índices acima da in-
flação, de forma a garantir real poder de compra. Com 
valores escalonados em 6 categorias profissionais, o 
salário mínimo do Rio de Janeiro varia de R$351,32 a 
R$422,72, sendo hoje o maior piso salarial do País.

Assim como é importante a discussão do grau 
de cobertura do salário mínimo na redução da pobre-
za, é também importante entender que outros fato-
res, como os investimentos em educação e saúde e 
a infra-estrutura básica, influem no bem-estar social 
e das famílias. 

No tocante à pobreza, a medida mais adequada 
para medi-la não é o salário mínimo, mas, sim, a ren-
da familiar per capita, que vem crescendo ultimamen-
te não pelo reajuste do salário mínimo, mas porque é 
cada vez mais menor o percentual da população que 

se encontra atrelado a esse mínimo. Também a parti-
cipação dos cônjuges e filhos na renda familiar cresce 
sistematicamente. 

A menor faixa salarial do Estado do Rio de Janeiro 
é de R$351,32, para trabalhadores do setor agrícola e 
florestal. A maior faixa, para datilógrafos, operadores 
de telemarketing, metalúrgicos, marceneiros e outros 
profissionais, chega a R$422,72. 

Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados, o aumento 
desse piso regional de salários, instituído pela Lei nº 
33.512, sancionada pelo então Governador Anthony 
Garotinho, em dezembro de 2002, beneficia 1,5 milhão 
de trabalhadores. Com o maior piso salarial do País, 
o Estado do Rio de Janeiro, o primeiro da Federação 
a ter um piso diferenciado, também ostenta o menor 
índice nacional de desemprego.

É preciso reconhecer que o Governo Garotinho 
saiu na frente quando reajustou em 13,33% o salário 
mínimo e promoveu a adoção de 6 faixas para o piso 
regional do Estado. 

Parabéns, portanto, ao ex-Governador Garotinho 
por sua política de reajuste do salário mínimo. Assim 
o Estado do Rio de Janeiro dá o exemplo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o drama da falta d’água volta a assombrar os Municí-
pios do interior cearense. Esta semana, os jornais do 
Ceará estão noticiando que a Operação Carro-Pipa 
encontra-se praticamente parada no Estado por falta 
de recursos federais. A informação é do assessor de 
Comunicação da 10ª Região Militar do Exército, Co-
ronel Paulo Sérgio, responsável pelo atendimento das 
comunidades do Interior do Ceará e Piauí. 

O coronel explica que o programa chegou a aten-
der 129 Municípios com 230 carros contratados, mas 
devido à falta de verbas estava assistindo apenas 69 
Municípios até o último dia 27. Desde então, a situa-
ção tornou-se ainda mais dramática, ao ponto de, até 
a próxima sexta-feira, somente as cidades de Casca-
vel, Caucaia, Pentecoste, São Gonçalo do Amarante 
e Umirim terem carros-pipa.

O alerta feito pela 10ª Região é o de que até sex-
ta-feira, se novos recursos não forem liberados pelo 
Ministério da Integração Nacional, o funcionamento dos 
carros-pipa chegará a zero, prejudicando cerca de 500 
mil pessoas que são atendidas pelo programa. 

Os locais onde a situação é mais crítica é na re-
gião dos Inhamuns, Sertão Central e Centro-Sul, re-
giões que historicamente padecem com a falta d’água 
e com a estiagem por conta da falta de investimentos 
sérios e permanentes no sentido da convivência com 
o semi-árido por parte do Governo do Estado. 
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A estimativa feita pelo coronel é de que seriam 
necessários cerca de 2,5 milhões de reais, quantia 
ínfima, só para a retomada do programa durante o 
mês de fevereiro. Mas o Ministério da Integração já 
se manifestou sobre o assunto, alegando que não há 
mais recursos disponíveis para a Operação Carro-Pipa 
porque o orçamento da União para 2006 ainda não foi 
votado pelo Congresso Nacional e que a participação 
do Ministério é apenas complementar ao aporte de 
recursos por parte do Estado e dos Municípios. 

Ora, os Municípios já decretaram situação de 
emergência justamente porque alegam que não pos-
suem recursos para contratar o serviço dos carros-pipa. 
Vale destacar que, no Ceará, 141 Municípios já decre-
taram situação de emergência por conta da estiagem. 
Desse total, 122 ainda aguardam o reconhecimento, 
por parte do Ministério da Integração Nacional, dos 
decretos municipais. 

Nesse jogo de empurra entabulado pelo Ministro 
Ciro Gomes, pelos Municípios e pelo Governo Estadual, 
fica a população cearense refém da insensibilidade do 
Governo Federal em liberar uma verba ínfima compa-
rada aos grandes montantes destinados à banca in-
ternacional, mas que atenuaria a situação dramática 
por que passam dezenas de milhares de cearenses 
e nordestinos. 

Vimos ontem o superávit primário e o que está 
sendo destinado para o pagamento de juros da dívi-
da. Faltam apenas 2, 5 milhões de reais para manter 
o programa de água, que é essencial à população ce-
arense. Protestamos contra o que está acontecendo 
e rogamos ao Governo que normalize a situação até 
sexta-feira.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a sede do Município de Rio do Antônio é 
uma das poucas na Bahia, talvez no Brasil, que não 
dispõe de uma via de acesso asfaltada ou qualquer 
outra obra que lhe possa dar melhores condições de 
tráfego.

No próximo dia 3 de fevereiro, por isso, acon-
tecerá, naquele Município, reunião com lideranças 
comunitárias para discutir essa importante questão. 
Algumas opções serão apontadas para tirar Rio do 
Antônio desse isolamento, entre as quais a ligação 
asfáltica com Malhada de Pedras e Caculé, passando 
por Umbaúba. Outra opção é a ligação com o distrito 
de Ibitira, distante apenas 28 quilômetros da sede, e 
que é cortado pela BR-030.

Por falta dessas obras, a população local vem 
sofrendo limitações diversas, especialmente na época 
da chuva, devido ao isolamento imposto pela falta de 

condições adequadas de acesso às cidades vizinhas, 
prejudicando inclusive o comércio local e impossibili-
tando, muitas vezes, o socorro adequado em casos 
de urgência médica.

A reunião está sendo organizada pelo Padre 
Itamar Alves Pereira, importante referência religiosa 
e social daquela localidade. Participarão lideranças 
comunitárias, comerciantes, representantes de asso-
ciações e sindicatos de trabalhadores rurais, unidos 
em prol dessa legítima causa.

Empenhamos desde já nosso apoio e solicita-
mos aos órgãos competentes o atendimento a essa 
justa reivindicação da população do Município de Rio 
do Antônio, que se recusa a ser lembrada apenas nos 
momentos de campanha eleitoral.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na década de 50, Criciúma, cidade localizada 
no sul de Santa Catarina, Município tipicamente ope-
rário, debatia-se com o angustiante problema político-
social. A situação era grave, principalmente nos meios 
operários das minas de carvão, pois faltava conscien-
tização e qualificação de mão-de-obra, o que compro-
metia a qualidade de vida e bem-estar das pessoas 
da região.

As empresas produtoras de carvão, sem o ne-
cessário apoio do governo, que se limitava a fixar as 
cotas de produção e mercado consumidor, cerceando 
o desenvolvimento da indústria, sentiam-se impoten-
tes, podendo oferecer pouco no sentido de evitar ou 
ao menos contornar os graves problemas sociais ad-
vindos da instabilidade.

Preocupados com a situação, os produtores de 
carvão realizaram um esforço mútuo para contornar 
ou amenizar o problema e chegaram à conclusão de 
que era necessário a criação de um espaço propício 
que preparasse melhor a mão-de-obra da região, pois 
acreditavam que assim provocariam mudanças signifi-
cativas no quadro social daquele momento.

Assim, no dia 2 de maio de 1959, foi criada a 
SATC – Sociedade de Assistência aos Trabalhadores 
do Carvão, focalizada na preparação de mão-de-obra 
qualificada e especializada, bem como na assistência 
social. Vale ressaltar que essa foi uma iniciativa da In-
dústria Carbonífera de Santa Catarina. 

O Projeto SATC para Todos é resultado de decisão 
da Assembléia da Mantenedora, ou seja, dos empre-
sários do setor carbonífero de nossa região, no sentido 
de desenvolver a qualificação profissional.
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Por meio de parcerias já existentes, associações 
de bairros, padres e pastores das cidades envolvidas, 
pretendemos proporcionar com efetividade cursos de 
qualificação para a comunidade em geral, em especial 
para os menos favorecidos.

Com a revolução das tecnologias de informação 
e comunicação e com o surgimento do que esta sendo 
chamado de “sociedade de conhecimento”, a educa-
ção torna-se cada vez mais importante. 

A formação continuada deve chegar também aos 
menos favorecidos, pois a responsabilidade social de 
uma determinada instituição educacional mede-se jus-
tamente pelo compromisso que a mesma tem com os 
que não possuem as mínimas condições sociais. 

Não podemos esquecer de mencionar que o de-
semprego, na sua maioria esmagadora, atinge a po-
pulação das classes baixa, média baixa e média. Em 
contrapartida, acompanhando os noticiários e pesqui-
sas realizadas, percebemos que existem várias opor-
tunidades de emprego; o que realmente está faltando 
são pessoas qualificadas. 

Há muitos desafios e esse projeto vem exatamen-
te ao encontro das necessidades dessa população, que 
precisa participar continuamente de novos cursos e ter 
oportunidades ímpares de estar apta para participar 
de seleções de emprego. 

Com o intuito de abrir as portas, a SATC esta-
belece essa parceria, propondo-se a ministrar cursos 
totalmente gratuitos para pessoas da comunidade em 
geral que tenham no mínimo 16 anos, devidamente 
selecionadas pelas entidades envolvidas, já citadas 
anteriormente, pois acreditamos que as mesmas têm 
condições de perceber, em meio ao seu trabalho diário, 
os que realmente necessitam de educação profissio-
nal que gere impacto social. O resultado esperado é 
contribuir no campo da cultura educacional no sentido 
de democratizar os avanços na promoção dos direitos 
humanos.

O projeto SATC para Todos dá condições para o 
aumento da renda da população e conseqüentemente 
do Município e da região. Possui como objetivo maior 
criar condições reais de emprego para a população que 
participar dos cursos de qualificação oferecidos. 

O papel da SATC é de inclusão da comunidade, 
fornecendo-lhes subsídios para determinadas atuações 
em diversos setores. É desse ambiente que nascem 
atualmente propostas de educação voltadas para o 
trabalho como via de inclusão social.

Em nosso País vive-se uma das maiores desi-
gualdades sociais do mundo, causadas pela alta con-
centração de renda, que aumenta progressivamente o 
número de pobres. O Estado tem-se endividado para 
manter esta política. Assim, exclui cada vez mais pes-

soas, a começar pela crescente falta de oportunidades 
de qualificação e pela deterioração dos serviços sociais 
existentes. Temos consciência de que esses problemas 
tendem a crescer. Não podemos deixar que essas pes-
soas fiquem a mercê da própria sorte. Aqui se encaixa 
um dos maiores motivos pelo qual a SATC assume um 
compromisso social de relevância na região. 

O Projeto SATC para Todos tem a intenção de 
atender estas pessoas que atualmente estão desem-
pregadas ou correm risco de desemprego, pequenos 
ou microprodutores que necessitam de atualização 
para aumentar sua competitividade no mercado e fa-
mílias que precisam de um incremento em sua renda 
mensal por meio do desenvolvimento de novas ativi-
dades no seu dia-a-dia. 

Não restam dúvidas de que a SATC – Sociedade 
de Assistência aos Trabalhadores do Carvão está re-
almente comprometida com a cidadania empresarial e 
da importância dessa postura para a sociedade. 

Parabenizo o Presidente do SIECESC – Sindica-
to da Indústria de Extração de Carvão do Estado de 
Santa Catarina, Dr. Rui Hülse, e o Secretário-Excecu-
tivo Fernando Zancan, que, em nome dos empresários 
do ramo, vêm contribuindo para o desenvolvimento do 
País, visando a melhoria da qualidade de vida dos ca-
tarinenses e brasileiros, pautados pelos princípios da 
transparência e ética e geradores de inclusão social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, por que o Rio Grande está ficando para trás?

O descompasso entre a realidade do Brasil e a 
do Rio Grande do Sul é cada vez mais acentuado. Os 
indicadores nacionais são positivos e promissores, en-
quanto a realidade do Estado é de estagnação e desa-
lento. Crescimento econômico, inflação sob controle, 
aumento real do salário mínimo, mais 3,7 milhões de 
empregos com carteira assinada, pagamento da dívida 
com o FMI são marcas das mudanças no cenário nacio-
nal. No Rio Grande, contudo, enquanto o Governador 
volta todo o seu esforço para a candidatura à Presi-
dência da República, a economia despenca. Em 2005, 
tivemos o pior desempenho entre todas as Unidades 
da Federação. Nossa produção industrial decresceu 
3,8%, enquanto a do País cresceu 3,1%. Os números 
são claros: o Brasil cresce, e o Rio Grande não.

Sabemos que a situação do Estado é complexa. A 
crise das finanças públicas e as dificuldades do nosso 
setor produtivo são reais. O problema é que as ações 
– ou seria a falta delas? – e as soluções propostas pelo 
Governo Rigotto, ao invés de ajudarem, tornam as coi-
sas ainda piores. Como explicar a queda da receita do 
ICMS nos 2 primeiros anos do atual Governo? Como 
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explicar o abandono de programas promissores na 
área social e de desenvolvimento econômico? O que 
justifica a retomada da surrada política de incentivos 
fiscais a umas poucas empresas e as anistias conce-
didas aos que não pagam seus impostos, enquanto 
toda a sociedade é onerada por um brutal aumento 
dos impostos estaduais?

Em âmbito federal o caminho é bem diverso. Inú-
meras são as iniciativas que melhoram a qualidade da 
política tributária: desoneração de impostos para a ces-
ta básica, reduções para máquinas e equipamentos, 
correção da tabela do Imposto de Renda e redução 
da carga tributária para pequenas e microempresas. A 
iniciativa do Governo Lula de dobrar o valor anual de 
faturamento para enquadramento como microempresa, 
que passa de 120 mil para 240 mil reais, e pequena 
empresa, que passa de 1,2 milhão para 2,4 milhões de 
reais, é muito significativa. Muito mais empresas serão 
beneficiadas com menos impostos e sobrarão mais re-
cursos para investimentos e geração de empregos. 

Mas as diferenças não param por aí. O Governo 
Lula já incluiu mais de 400 mil famílias gaúchas no 
Bolsa-Família, ampliou os repasses para a saúde, criou 
a Universidade Federal do Pampa, que em 3 anos terá 
11 mil vagas, ampliou as vagas do PROUNI, criou o 
Programa de Seguro Agrícola e ampliou os recursos 
do PRONAF. Também aumentou os investimentos em 
habitação popular e leva energia elétrica para todos 
os gaúchos por meio do Programa Luz Para Todos. Já 
o Governo Rigotto acabou com o Programa Primeiro 
Emprego e com o Família Cidadã e reduziu os recur-
sos para a UERGS, para a saúde – em 3 anos, mais 
de 1 bilhão de reais já deixaram de ser investidos – e 
para a segurança pública. 

Na área de infra-estrutura, o Governo Lula está 
duplicando a BR-101 e retoma as obras das usinas 
termoelétricas de Candiota, revitaliza o setor de cons-
trução naval e faz avançar os programas de geração 
de energia alternativa. Enquanto isso, o Governo do 
Estado patina na mais absoluta paralisia. Senão, qual 
a obra do atual Governo que podemos listar em nossos 
Municípios? Quais os investimentos relevantes?

Como resultado temos que, no Brasil, graças aos 
novos empregos e aos programas sociais, o número 
de muito pobres caiu 8% entre 2002 e 2004. Já no Rio 
Grande há menos empregos e aumentam a violência 
e os dramas sociais.

Quando Olívio Dutra era Governador e Fernando 
Henrique, Presidente, a situação era bem diferente. O 
Brasil andava em marcha lenta e o Rio Grande crescia. 
De 1999 a 2002, nossa produção industrial cresceu 
mais de 13%, enquanto que a do Brasil ficava em torno 
de 7%. Naquela época também teve seca, e nem por 

isso nossa economia foi mal. Portanto, é fundamen-
tal estabelecermos comparações e identificarmos as 
causas de sucessos e de fracassos. 

Faço o registro sobre a dramática situação do Rio 
Grande do Sul e chamo a atenção do povo brasileiro 
para que não caia nesta esparrela chamada Rigotto.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, registro o trabalho 
que vem sendo feito pela Comissão Mista de Orçamen-
to a fim de garantir a todos os servidores federais do 
Brasil a possibilidade de um reajuste de 29%. Há 1,5 
bilhões de reais garantidos no Orçamento, e estamos 
tentando buscar mais 2 bilhões para poder dar ao ser-
vidor público federal esse reajuste, que vai zerar suas 
perdas inflacionadas durante o Governo Lula. Talvez 
o setor federal nunca tenha tido um reajuste salarial 
tão robusto.

Finalizo citando uma reportagem do jornal Fo-
lha de S.Paulo de hoje onde o ex-Deputado Roberto 
Jefferson confessa que recebeu recursos de Furnas. 
Com isso, aquela lista do Sr. Dimas Toledo, divulgada 
no site, tem um fundo de veracidade. Fiz a denúncia 
neste plenário, citando alguns próceres do PFL e do 
PSDB que constam da lista do Sr. Dimas Toledo. 

Além disso, a reportagem do jornal Folha de 
S.Paulo confirma a boa hipótese de que Furnas foi 
utilizada no passado para abastecer o caixa tucano e 
bancar a campanha de vários Deputados Federais do 
PSDB e do PFL no ano de 2002. 

A máscara de moralidade desses partidos está 
sendo derrocada com a lista do Sr. Dimas Toledo. 

O SR. ÁTILA LINS (PMDB-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro com satisfação o aniversário de fundação do 
Município de Envira, no Estado do Amazonas, que 
transcorreu ontem, dia 31 de janeiro. Lá estivemos dia 
30, representando o Governador Eduardo Braga, ao 
lado do Prefeito, Ivon Rates, da Vice-Prefeita, Maria 
Elione Gurgel, dos Vereadores, dos Secretários e da 
população, que participou em massa de todas as fes-
tividades organizadas pela Prefeitura para comemorar 
o 44º aniversário do Município. 

Envira, que ainda é jovem, conta com um Prefeito 
dinâmico e ativo e uma equipe que trabalha incansa-
velmente para que o Município cresça e sua população 
tenha dias melhores.

Parabéns ao Município de Envira!
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o meu compromisso tem sido o de atuar etica-
mente na defesa dos interesses do norte e noroeste 
do Estado do Rio de Janeiro e igualmente naquilo que 
considero relevante para o País, atendo-me a assuntos 
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de relevo nacional, como agora o faço, ao observar os 
recentes fatos que envolvem a sucessão do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

De partida, gostaria, Sr. Presidente, de registrar 
ser o Presidente Lula, efetivamente, um represen-
tante legítimo das camadas mais carentes do povo 
brasileiro, como igualmente outros políticos o são em 
nosso Brasil. Falo isso, mas não posso me furtar de 
citar que infelizmente não tem tido o Presidente Lula 
as condições necessárias para reverter a crise polí-
tica gerada, principalmente, por erros administrativos 
de sua equipe.

Entendemos que o nosso partido, o PSDB, foi 
responsável, nos 2 mandatos do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, por conquistas respeitáveis, 
até mesmo, por seus adversários, pelo alcance de 
resultados na economia nunca antes registrados, por 
avanços sociais que hoje ainda se apresentam como 
referências, pela qualidade e seriedade dos progra-
mas implementados. Este legado do PSDB legitima a 
candidatura do partido à sucessão presidencial deste 
ano, em que contamos com nomes testados e capazes, 
seja o do Prefeito José Serra, seja o do Governador 
Geraldo Alckminº

A população brasileira está cansada da seqü-
ência de erros que envolvem o Governo Federal, dos 
escândalos que se sucedem e, sinceramente, lamen-
ta que todas suas expectativas, seus sonhos tenham 
sido frustrados, que não tenham passado de objeto de 
exploração pela campanha vitoriosa nas eleições pre-
sidenciais de 2002. Eu concordo com o Prefeito José 
Serra, quando ele diz ser natural que se cobre em uma 
campanha o cumprimento ou não das esperanças que 
foram despertadas em 2002.

Concordo ainda com o Prefeito Serra quando 
ele afirma que, “para quem prometeu o governo mais 
honesto da história”, o Presidente Lula terá de se ex-
plicar numa eventual campanha à reeleição sobre o 
envolvimento de petistas e membros do Governo nas 
denúncias de corrupção. Desta realidade, asseguro, 
não pode o PT fugir, ou buscar, como tem feito, atenuar 
os contornos de uma crise política que é bem superior 
ao que pretendem fazer valer como verdade diante da 
opinião pública.

Da mesma forma, o Governador Alckmin acerta 
quando afirma que a eleição do PT desmistificou um 
partido que levantou a bandeira da moral e que não há 
como esconder o fato de que o Presidente Lula atua 
como candidato, apesar da defesa por ele apresen-
tada ao Tribunal Superior Eleitoral de que apenas faz 
prestação de contas, quando na verdade essa não é 
a motivação do PT.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso dá 
o tom correto para a campanha que deve ser feita, 
buscando o envolvimento da sociedade brasileira, ao 
pontuar que o PSDB deve impor na campanha a dis-
cussão sobre corrupção no Governo Lula. “A conversa 
deles é de que essa questão moral não conta mais. 
Conta, sim. Ladrão, não mais”, disse o ex-Presidente, 
em pronunciamento repercutido por toda a imprensa 
nacional, apresentando um conceito com o qual con-
cordamos plenamente.

É preciso lembrar, colegas de Parlamento, que 
por anos e anos, em uma postura que se intensificou 
em outubro de 2002, o PT se apresentou como o guar-
dião da moralidade e da ética política, do partido ab-
solutamente blindado contra qualquer tipo de prática 
irregular. Essa fantasia caiu, com a comprovação de 
diferentes esquemas ilícitos de arrecadação de fundos, 
com a chamada prática do mensalão.

Agora, é a vez do PSDB sim, com toda a autori-
dade, cobrar esses erros, porque por muito menos o PT 
desencadeou uma campanha institucionalmente teme-
rária, desrespeitosa no âmbito da prática democrática, 
ao tentar levantar no Brasil o espúrio e indecente movi-
mento Fora, FHC. Esse mesmo PT raivoso e inconse-
qüente, das etapas preliminares à campanha de 2002, 
agora cobra clemência, pede que sejam os partidos da 
Oposição amenos contra os erros que cometeram.

Serenos, equilibrados, sim, seremos todos do 
PSDB. Mas não esperem do partido a complacência 
com o que ocorre, pois apresentaremos todos os erros 
hoje expostos pela mídia nacional. E vamos nos com-
portar de forma propositiva, apresentando nossa visão 
sobre o que pode ser feito para recolocar o Brasil em 
uma trajetória que concilie as vertentes do desenvolvi-
mento econômico com inserção social, com distribuição 
de renda e aumento da justiça social. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, depois de tantos acontecimentos negati-
vos, principalmente os que nos abalaram nos últimos 
meses de 2005, referentes aos focos de febre aftosa 
em Mato Grosso do Sul, temos, finalmente, uma no-
tícia auspiciosa, que nos traz à tribuna: o início, na 
próxima quarta-feira, do maior evento de tecnologia 
rural de Mato Grosso do Sul, o Showtec 2006, que 
acontecerá em Maracaju. 

O evento, que prossegue até sexta-feira, demons-
tra a pujança e o dinamismo da iniciativa privada no 
setor de agribusiness, com a expectativa de receber 
cerca de 7 mil produtores rurais e 90 expositores, 
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constituindo-se numa verdadeira vitrine do que há de 
melhor na agropecuária brasileira.

Vemos, portanto, que, apesar da incompetên-
cia de segmentos do Poder Público, apesar da falta 
de uma política definida para o setor agropecuário, 
a iniciativa privada não se tem curvado ante os reve-
zes e tem, quase que sozinha, carregado nas costas 
a estabilização econômica do País e gerado fatos e 
acontecimentos tão dignos de aplausos como o Sho-
wtec em Maracaju.

A realização é da Fundação MS e tem o objetivo 
de demonstrar tecnologias alternativas ao pequeno pro-
dutor rural, focando principalmente na diversificação. É 
importante ressaltar que, da mesma forma como em 
anos anteriores, o Showtec 2006 trará parcerias com 
diversas entidades, possibilitando a demonstração e 
a difusão de tecnologias agrícolas por meio de uma 
programação voltada para o produtor rural e suas ne-
cessidades no campo.

Queremos, portanto, externar os nossos efusivos 
parabéns à diretoria e associados da Fundação MS, 
das entidades parcerias, expositores, enfim, de tantos 
quantos estiveram e estarão envolvidos com a organi-
zação e realização desse magnífico evento que repre-
senta a vanguarda da tecnologia do setor rural.

Demonstrações de mais de 200 tecnologias; lan-
çamento de produtos, processos e de novas cultiva-
res da soja transgênica; cursos para operadores de 
máquinas, regulagem de plantadoras, colhedoras e 
calcariadoras; palestras voltadas aos técnicos e pro-
dutores; a difusão de tecnologias, essas são algumas 
das atividades que marcarão os 3 dias do evento.

A confirmação da presença de dezenas de em-
presas de comercialização de sementes, adubos, má-
quinas, veículos, irrigação, instituições de pesquisa, 
corretivos, defensivos, treinamento, armazéns, ali-
mentação, instituições públicas, entre outras, confirma 
antecipadamente o sucesso do evento, condição que, 
desta tribuna, aplaudimos.

Em nome desta Casa, externamos todo o nosso 
apoio, na expectativa de que este ano tenhamos outras 
notícias tão auspiciosas como a do Showtec e não mais 
manchetes de jornais que mancham nossa reputação 
lá fora, como as que noticiaram os focos de aftosa. 

Para tanto, Sr. Presidente, nobres colegas, é 
preciso que, além do Governo Federal, o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um Estado 
eminentemente produtor, dê a devida atenção e apoio 
ao setor e a iniciativas como a da Showtec, cumprin-
do seu papel de fomentador do desenvolvimento, do 
crescimento produtivo e, acima de tudo, da busca do 
bem-estar da população, já que o setor rural é o ter-
mômetro da nossa economia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo 
também abordar outro assunto. Temos dedicado espaço 
significativo de nosso mandato à saúde pública, o que 
enseja inúmeras demandas. Uma delas diz respeito à 
mortalidade infantil nas aldeias indígenas.

Antes do trágico janeiro de 2005, quando perde-
mos dezenas de crianças, já alertávamos as autorida-
des para a catástrofe advinda da desnutrição.

A partir de então, uma série de medidas foram 
tomadas, urgentes, emergentes, imprescindíveis, mas 
todas tardias para salvar a vida de quase 40 crianças 
indígenas no momento de maior açoite da fome. Mui-
tas das medidas, apesar de bem-intencionadas, foram 
paliativas.

Para nós, é nítido que a desnutrição e a fome 
ainda martirizam nossos índios, tal como estampa-
do nesta semana na imprensa local, que trouxe fotos 
de indígenas buscando comida no lixão da cidade de 
Dourados. 

Em que pese o esforço do Governo Federal, es-
pecialmente da nova direção da Fundação Nacional 
de Saúde, os índices de mortalidade infantil entre os 
indígenas ainda não voltou ao patamar de 2002, que 
já era elevado se comparado aos índices da popula-
ção não indígena.

Entendemos que a reversão desse quadro é um 
processo paulatino, somente possível com a adoção de 
medidas estruturantes. Ou seja, não adianta entregar 
cestas básicas, muitas vezes atreladas a votos. 

A situação que já conhecíamos evidenciou-se 
com o trabalho da Comissão Externa desta Casa, 
criada para a verificação in loco da morte de crianças 
indígenas por desnutrição em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. 

Emergiu a incompetência e a má-fé vista, por 
exemplo, em publicidade com um cenário distinto da 
realidade das aldeias, como o caso do abastecimento 
de água, propagandeado como sendo de 100%, quan-
do na verdade o que vimos foram torneiras secas e 
indígenas colhendo água contaminada em poças de 
chuva, desamparados graças à politicagem no lotea-
mento de cargos da FUNASA, distribuídos entre meia 
dúzia de apadrinhados e complacentes.

É imperioso que os pólos do Distrito Sanitário 
Especial Indígena da FUNASA sejam reorganizados, 
de forma a potencializar as ações e os investimentos 
vindos da força-tarefa criada a partir da comissão in-
terministerial que atuou nas aldeias de Mato Grosso 
do Sul após a repercussão da trágica seqüência de 
óbitos de crianças por desnutrição.

Creio que podemos esperar da atual direção da 
FUNASA, o fomento da vigilância nutricional, a amplia-
ção das equipes do Programa Saúde Familiar Indígena 
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– PSFI, o apoio constante a unidades de atenção espe-
cífica nos casos de desnutrição, como o Centrinho da 
Missão Cauiá, ações imprescindíveis, uma vez que a pró-
pria FUNASA constata que, de 8.352 crianças indígenas 
examinadas em 2005, 1.035 tinham desnutrição severa e 
1.256, desnutrição moderada. Portanto, 27% das crianças 
apresentaram déficit nutricional. Percentualmente, é uma 
estagnação com relação a 2004. Não se olvide que em 
2005 tivemos força-tarefa, intervenção federal, acréscimo 
de investimento, Programa Fome Zero Indígena e tantas 
outras medidas que deveriam reduzir drasticamente a 
desnutrição, e o que vimos? Estagnação.

Em 2005, 99 crianças indígenas morreram em 
Mato Grosso do Sul antes de completar 1 ano de vida. 
Segundo matéria do Correio do Estado, a mortalida-
de infantil entre nossos indígenas é comparável à do 
Iraque em guerra (102), e à de países devastados por 
lutas tribais e doenças, como Moçambique (112), Ru-
anda (118), Etiópia (112) e Zâmbia (102).

No Município de Iguatemi, foram 103,45 mortes 
por mil nascidos vivos; em Amambaí 66,1; em Miran-
da, 47,95. Parece muito? Então, vejam: na população 
urbana de Campo Grande, a mortalidade infantil é de 
12 por mil.

Como se não bastasse, aflige-nos hoje a disputa 
pela coordenação regional da FUNASA em Mato Gros-
so do Sul, entre o PMDB e o PT, cujo único resultado é 
uma anencefalia que ameaça o trabalho desenvolvido 
após a intervenção federal, que deve continuar e se 
expandir, sob a compreensão de que a mortalidade 
infantil não se restringe à Reserva Indígena de Doura-
dos, apesar de lá ser mais severa. Fome, desnutrição e 
a alta mortalidade infantil entre indígenas são comuns 
a terenas, cauiás, guaranis, kadiwéu, enfim, a seres 
humanos, a irmãos sul-mato-grossenses.

A realidade cruel dos indígenas, asseverada por 
visões míopes, faz manter acessa a chama da indig-
nação que ilumina nosso caminho em busca de uma 
vida mais digna para todos, sem distinção.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quem produz literatura merece respeito. 
Quem defende a literatura, além disso, é digno de admi-
ração. Durante muitos anos, a Academia Maranhense 
de Letras foi conduzida pelo mestre Jomar Moraes. Ele 
próprio, escritor de mão-cheia, não se furtou a dividir 
o tempo de criar com o tempo de cuidar. E foi assim, 
operoso e dedicado servidor, que ele lutou, às vezes 
contra a escassez das verbas, às vezes enfrentando a 

incompreensão política. Eis que Jomar deixa a tarefa 
cumprida, a casa de Antonio Lobo muito lhe deve.

Tenho justificado orgulho por merecer a amizade 
de Jomar Moraes. Não nos visitamos com assiduida-
de. Mas é em suas letras que busco inspiração para 
melhorar meu desempenho. Quando alguém sabe que 
um mestre está atento ao que esse alguém fala e es-
creve, procura o esmero. 

Não estou apto a falar das qualidades desse 
grande intelectual da minha terra. Sei, contudo, que, 
em todas as realizações que empreendeu, em todas 
as atividades que concretizou, empenhou-se com te-
nacidade e compromisso: professor, administrador, 
cronista dos bons, companheiro e guardião daquele 
que é o maior motivo de orgulho para nós, maranhen-
ses: a cultura literária.

O Maranhão deve muito a Jomar. Contingência 
dos tempos modernos – apressados, imediatistas, 
mercantilistas, às vezes -, a literatura muitas vezes é 
relegada a segundo plano ou, pior ainda, transformada 
em mero negócio. Jomar foi responsável pela publica-
ção de dezenas de livros e impressos da mais elevada 
qualidade. Essas edições levarão para o futuro muito 
da história, dos costumes e da nossa essência como 
povo, herdeiros da tradição daquele que foi o primeiro 
de nossos poetas maiores, Gonçalves Dias. Futuros 
leitores quiçá nem se lembrarão, ao deleitar-se com 
essas páginas, de dar crédito àquele que corporificou 
parte significativa do registro escrito do Maranhão de 
ontem e de hoje.

Obrigado, Jomar, pelo que nossos filhos e netos 
herdarão de cultura. Acendeste luzes no caminho da-
queles que virão. Fortificaste os pilares e zelaste pela 
Academia com dedicação ímpar.

Como Deputado, como amigo, mas, sobretudo, 
como conterrâneo, eu te agradeço, de coração, Jo-
mar Moraes!

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar minha satisfação com as come-
morações dos 20 anos de existência do vale-transporte, 
um dos mais importantes benefícios sociais criados 
para favorecer a população trabalhadora de baixa 
renda no Brasil.

O benefício foi instituído pela Lei nº 7.418, de 16 
de dezembro de 1985, e 2 anos mais tarde recebeu 
nova formatação com a Lei nº 7.419, que tornou obri-
gatório o que antes era facultativo. A partir de 17 de 
novembro de 1987, com a assinatura do Decreto nº 
95.247, os empregadores passaram a ser responsá-
veis pelo deslocamento do empregado entre a casa e 
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o trabalho, assumindo a parcela do custo que excede 
6% de seu salário básico.

Nesses 20 anos, a importância do vale-transpor-
te tem sido enorme, proporcionando ganhos substan-
ciais para a qualidade de vida dos trabalhadores que 
utilizam o benefício.

Em primeiro lugar, foi um instrumento de redistri-
buição de renda, com impacto imediato, pois trabalha-
dores que, em sua maioria, gastavam cerca de 30% 
da renda com transporte tiveram a despesa reduzida 
para apenas 6% do salário.

Além disso, tivemos redução do absenteísmo 
no trabalho, o que contribuiu para o fortalecimento da 
economia, através do aumento de produtividade das 
empresas, fator determinante para que seja atingido 
desenvolvimento sustentado do País.

Para o setor de transporte urbano, a criação do 
vale-transporte também foi muito positiva, pois permi-
tiu que as empresas contassem com uma receita mais 
estável, suavizando os efeitos deletérios da sazonali-
dade sobre seu equilíbrio financeiro. Com isso, essas 
empresas passaram a dispor de um horizonte mais 
longo de planejamento e de melhores condições para 
investir na renovação da frota e melhoria dos serviços 
prestados à população. 

Pesquisa realizada pela Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos – NTU revelou 
que, entre as Capitais brasileiras, o grau de utilização 
do vale-transporte varia em função de alguns fatores 
já identificados: nível de informalidade do mercado de 
trabalho, renda média do trabalhador formal, utilização 
de sistemas de bilhetagem que inibem a fraude.

Entre as Capitais pesquisadas, Brasília aparece 
com o maior índice de utilização de vale-transporte 
(66,12%), seguida de Palmas (62,15) e Porto Velho 
(56,93). As que menos utilizam o sistema são Floria-
nópolis (26,18) e São Luís (29,32).

Para o futuro, as perspectivas são de que a dis-
seminação dos sistemas de bilhetagem eletrônica de-
verá eliminar o comércio paralelo de vales, as fraudes 
e falsificações na comercialização. Além disso, estão 
em estudo medidas para estender o benefício a de-
sempregados, como forma de estimular o ingresso na 
economia formal.

Estamos, portanto, diante de uma história de su-
cessos, que a cada dia confirma o acerto da decisão 
que criou o vale-transporte. Poucas medidas propor-
cionaram tantos benefícios para tantos trabalhadores 
brasileiros.

Transcorridos 20 anos da iniciativa do ilustre para-
naense Deputado Affonso Camargo – homem público 
que abrilhanta esta Casa, assim como o fez no Sena-
do Federal, e emprestou o melhor de seus esforços 

aos Ministérios dos Transportes e das Comunicações 
-, não há qualquer dúvida de que a modernização dos 
sistemas de distribuição do vale-transporte vai ampliar 
cada vez mais sua utilização e de que isso contribuirá 
para o aumento da economia formal e para a inclusão 
social que todos desejam.

Obrigado.
O SR. VADINHO BAIÃO (PT-MG. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi 
sancionada pelo Sr. Presidente da República, ao final do 
ano passado, a Lei nº 11.260, que institui 2006 como o 
Ano do Turismo. O seu texto esclarece que tal medida 
tem o objetivo de divulgar o produto turístico nacional 
e estimular o turismo interno. Além disso, autoriza a 
remissão àquela expressão em todas as publicações 
oficiais que se refiram ao setor turístico.

Pode parecer ao cidadão menos avisado que 
se trate de matéria irrelevante, talvez até indigna de 
figurar como objeto de lei ordinária. Nada mais en-
ganoso, porém, Sr. Presidente! Na verdade, poucas 
leis conseguiriam lograr a implementação tempestiva 
de um propósito oportuno de forma tão simples e tão 
eficiente.

De fato, Sr. Presidente, deve-se atentar para o 
fato de que a Lei nº 11.260, de 2005, tem um objetivo 
simples – mas não simplório. Este consiste em desper-
tar a atenção de toda a sociedade brasileira para um 
fenômeno econômico e social ainda não percebido em 
toda a sua extensão, que é a importância do turismo 
para o nosso País.

Nem todos sabem, Sras. e Srs. Parlamentares, 
que a indústria turística é um dos setores mais pujan-
tes da moderna economia. Uma medida dessa força 
pode ser vista no fato de que o faturamento global 
do setor alcança a casa de 5 trilhões de dólares por 
ano. Ou, ainda, nos dados que indicam que mais de 
600 milhões de pessoas buscam serviços turísticos a 
cada ano, levando à criação de mais de 230 milhões 
de postos de trabalho. 

Menos conhecida, ainda, é a constatação de que 
já está longe o tempo em que destino procurado nas 
agências de viagens era sinônimo de belas paisagens 
cercadas de amadorismo por todos os lados. No com-
petitivo e globalizado mercado turístico da atualidade, 
só há lugar para os países que se preocupem com a 
qualificação de mão-de-obra, investimentos em infra-
estrutura e divulgação inteligente dos seus atrativos. 
Sem dúvida, a boa vontade do Criador ainda é con-
dição necessária para a construção de uma potência 
turística, mas não é mais uma condição suficiente. 

O potencial do Brasil nesse campo e as iniciati-
vas do Governo Lula de apoio ao setor turístico já se 
fazem sentir em termos de resultados concretos. Com 
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efeito, Sr. Presidente, o turismo já é o terceiro produto 
de exportação na balança comercial brasileira, atrás 
somente da soja em grão e do minério de ferro. E, no 
que se refere especificamente à demanda de visitan-
tes estrangeiros, os números são francamente enco-
rajadores. 

Basta lembrar que nos 3 primeiros trimestres do 
ano passado o número de turistas estrangeiros que nos 
visitaram cresceu mais de 14% com relação a igual pe-
ríodo de 2004, situando-se na expressiva marca de 5,1 
milhões de passageiros. Esse é um dado extremamente 
importante, na medida em que cada milhão adicional 
de desembarques traduz-se na geração de 605 mil 
empregos diretos e 110 mil empregos indiretos. 

Apenas em decorrência desse movimento, Sras. e 
Srs. Deputados, registrou-se um influxo de 2,85 bilhões 
de dólares nos 9 primeiros meses de 2005, impressio-
nantes 22% a mais que em idêntico período do ano 
anterior. A estimativa é de que o País tenha alcançado 
uma arrecadação recorde em 2005, de aproximada-
mente 4 bilhões de dólares – um crescimento anual 
da ordem de 25% -, fruto da entrada de 7 milhões de 
turistas estrangeiros.

É contra esse pano de fundo que a Lei nº 11.260, 
de 2005, deve ser analisada. Ela tem o inegável mérito 
de chamar a atenção do povo brasileiro para a impor-
tância que deve ser conferida ao turismo. Revela-nos 
que, além da capacidade de geração de emprego e 
renda que lhe é típica, o turismo representa um patri-
mônio nacional, fator de aproximação entre os povos, 
de valorização de nossa cultura e de proteção do nos-
so meio ambiente. 

É por esse motivo que parabenizamos o Congres-
so Nacional, pela feliz iniciativa, o Presidente da Re-
pública, pela sensibilidade demonstrada ao incorporar 
essa lei ao nosso ordenamento jurídico, bem como o 
Sr. Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, desejo apenas fazer uma comunicação e uma 
convocação aos Deputados que pertencem à Comissão 
Especial que analisa a PEC nº 524-A, de 2002, sobre 
a revitalização do Rio São Francisco. Como Presidente 
da Comissão, convoco todos a estarem presentes à 
reunião que realizaremos às 14h30min, na qual vota-
remos o parecer do Deputado Fernando Ferro.

Aproveito a oportunidade para solicitar à Mesa 
que coloque hoje em apreciação, ainda que na sessão 
extraordinária, a PEC nº 7, que dispõe sobre a contra-

tação dos agentes comunitários de saúde, a fim de que 
definitivamente eles voltem para suas casas, já que a 
presença deles em Brasília, há mais de 2 meses, im-
põe-lhes sacrifício muito grande.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na pauta desta convocação extraordinária encontra-
se um projeto de lei, já discutido nesta Casa há muito 
tempo, que versa sobre a anistia aos trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que foram 
vítimas de perseguição em um processo conhecido 
por todos nós.

Essa correção se faz necessária, já que no ano 
de 2005 muito se falou, no Congresso Nacional, em 
anistia. É importante apreciar essa matéria e devolver 
aos quadros da empresa aqueles trabalhadores que 
de lá jamais deveriam ter saído. 

Nós temos opinado que é importante o Governo 
aquiescer nessa questão e ceder para votar a matéria 
e reparar esse erro.

Também espero que hoje seja possível apreciar, 
em segundo turno, a PEC nº 7, que dispõe sobre a con-
tratação de agentes comunitários de saúde pela admi-
nistração pública. Precisamos urgentemente aprovar a 
matéria, para que o Senado, nas próximas semanas, 
tenha a oportunidade de apreciá-la, a fim de que seja 
regularizada a situação de mais de 250 mil agentes 
de saúde do País. 

Muito obrigado. 
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de comunicar que, ontem, 
apresentei nesta Casa projeto de lei, de nº 6.570/06, 
em que proponho seja alterada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, para que se inclua 
no currículo da rede oficial de ensino a obrigatoriedade 
do ensino de Educação para a Moral e o Civismo.

Acredito que o ensino da moral e do civismo no 
Brasil, mais do que uma necessidade, afirma-se como 
o início do resgate dos valores morais, cívicos e sociais 
que devam ser aprendidos por nossos filhos. 

Propicia o entendimento de que temos uma Pátria 
formada, democraticamente, por homens livres e que 
se manifesta por meio do seu povo organizado como 
Nação, com símbolos, ritos, deveres e sentimentos 
de amor ao País. Por alguns considerado, atualmente, 
como “careta”, é uma necessidade que faz com que 
se depreendam com mais facilidade os sentimentos 
de amor ao próximo e à Pátria, o respeito às leis e às 
instituições, o sentimento de organização social e po-
lítica, do vigor das leis e do incentivo ao crescimento 
profissional e intelectual individual e da sociedade, 
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além do respeito à família, como valores consolidados 
e básicos.

Esse projeto de lei, além de se amparar no art. 
210 da Constituição, onde se lê que “serão fixados 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e res-
peito aos valores culturais e artísticos, nacionais e re-
gionais”, tem como fulcro também o estudo combinado 
da legislação que rege o sistema educacional brasi-
leiro. Inteligentemente, portanto, não se choca com a 
Constituição Federal, de 1988. E mais: harmoniza-se 
com as resoluções, pareceres e normas aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação. Apresentamos 
apenas fundamentos, não nos aprofundamos nos de-
talhes da grade curricular.

Especificamente visamos, portanto, alterar a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, instituída 
pela Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996, que, ape-
sar de estabelecer a descentralização e a autonomia 
para as escolas e universidades, instituir um processo 
regular de avaliação do ensino, foi lacônica ao fixar a 
disciplina que ora propomos.

Pelo que dissemos, mais do que um resgate de 
valores, trata-se da preservação da Pátria e dos seus 
símbolos, da conscientização política e do respeito ao 
próximo. Ao transmitirem um bem maior, orientam no sen-
tido do respeito e amor à Pátria, ao próximo e à família, 
disseminam o sentimento de justiça e o espírito da ética 
e da moral, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
social, político e econômico do nosso País. 

Conto, portanto, com a colaboração dos nobres 
Deputados para a aprovação desse projeto de lei, que 
muito contribuirá para o resgate dos valores morais e 
para o desenvolvimento de pensamentos e atitudes de 
respeito para com o próximo e a Pátria e para o ama-
durecimento social e político da população.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. REINALDO GRIPP (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a este plenário falar de um assunto que 
muito vem preocupando a população e as autoridades 
sanitárias: a dengue. Infelizmente, tivemos a confirma-
ção pela FIOCRUZ de óbito por dengue do tipo 3, co-
nhecida como a dengue hemorrágica, a mais perigosa, 
de uma jovem senhora de 45 anos que morava em Ja-
carepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A paciente 
morreu no dia 9 deste mês, no Hospital das Clínicas 
de Jacarepaguá. Em dezembro do ano passado, hou-
ve 2 óbitos provocados por dengue no Estado, um em 
Jacarepaguá e outro em São Gonçalo. 

O caso é muito preocupante, pois a Secretaria 
de Saúde, na última quinta-feira, dia 26 de janeiro, re-

gistrava 217 notificações de pessoas infectadas por 
dengue. No sábado, dia 28, os jornais registravam, 
segundo o Ministério da Saúde, 314 casos. O Rio de 
Janeiro registrou um crescimento de 41,44% no número 
de casos; só perde para Brasília, com 55,56%.

Em janeiro de 2001, foi isolado o tipo 3 do ví-
rus da dengue (existem 4) de uma pessoa adoecida 
em dezembro de 2000 em Nova Iguaçu, Município 
do Grande Rio. Este isolamento, o primeiro do vírus 
3 no Rio de Janeiro, foi realizado pelo Departamento 
de Virologia da FIOCRUZ. Posteriormente, o tipo 3 foi 
isolado em mais 4 pessoas em Nova Iguaçu (2), no 
Rio de Janeiro (Leblon, Zona Sul) e no Município de 
Queimados (Grande Rio). 

Essa série histórica nos mostra como esse ví-
rus se prolifera com muita rapidez se todos nós não 
estivermos atentos com os cuidados preventivos par 
minimizarmos essas ocorrências.

Precisamos reforçar nossa atenção para essa 
doença, pois no Rio de Janeiro ocorreram 2 grandes 
epidemias. A primeira, em 1986/1987, foi causada pelo 
tipo 1. A segunda, em 1990/1991, foi provocada pelos 
tipos 1 e 2. As pessoas que tiveram infecção causada 
por esses tipos estão imunes somente a eles. A cir-
culação de um novo vírus, o tipo 3, no Rio de Janeiro 
significa que toda a população, mesmo os que tiveram 
dengue anteriormente, está sob o risco de adquirir a 
infecção. Precisamos acompanhar de perto a situação 
da dengue e ficarmos em estado de alerta, pois o nú-
mero de casos supera o do primeiro semestre de 2005. 
Na Capital do Rio de Janeiro os números ultrapassam 
os primeiros 6 meses de 2005. 

Toda iniciativa preventiva é importante. Os bom-
beiros começam a ajudar no combate à dengue no 
Rio de Janeiro. Serão 500 bombeiros especialmente 
treinados que se juntarão aos agentes de saúde no 
trabalho de identificação, tratamento e eliminação dos 
criadouros do mosquito Aedes aegypti, inicialmente 
na Zona Oeste, onde foram localizados os principais 
focos da doença.

Parabenizo o Corpo de Bombeiros, as autorida-
des sanitárias de todo o Rio de Janeiro e do Governo 
Federal. Aproveito, ainda, para pedir que esta Casa 
também se una à força-tarefa no combate ao mosquito 
da dengue no Rio de Janeiro, aqui em Brasília ou em 
qualquer parte do Brasil. 

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

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estamos em um ano de eleições para 
Presidente da República, Governador de Estado, Se-
nador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
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Comparativamente, a participação feminina é pou-
co representativa em se tratando de números. Porém, 
há hoje mulheres governando Estados com distinção. 
No Rio de Janeiro, a Governadora Rosinha Garotinho é 
apontada como destaque político no cenário nacional. 
Há também diversas mulheres nos Poderes Legislati-
vos Federais, Estaduais e Municipais.

Em âmbito mundial, ocorreu nos últimos tem-
pos um crescimento significativo. Inúmeras mulheres 
ocupam cargos de presidente, primeiro-ministro, en-
tre outros. O caso mais recente aconteceu num país 
vizinho, o Chile, onde Michelle Bachelet elegeu-se 
presidenta, quebrando a tradição de um país extre-
mamente conservador.

Da mesma forma, a participação feminina revela-
se de forma destacada nos Estados Unidos da América, 
onde a Senadora e ex-Primeira-Dama Hillary Clinton 
e a Secretária de Governo Condoleezza Rice prepa-
ram-se para disputar as eleições para a Presidência 
dos Estados Unidos da América.

Em que pese todo esse crescimento, a partici-
pação feminina acaba sendo pouco expressiva, visto 
que, num universo de 182 países em diferentes par-
tes do mundo, apenas 11 mulheres ocupam o cargo 
de presidente.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, faço este registro nos Anais desta Casa, primeiro, 
para parabenizar as mulheres de todo o mundo que, 
contra tudo e todos, encontram espaço para desen-
volver de maneira destacada seus trabalhos políticos 
e sociais, mesmo acumulando-os com os afazeres 
domésticos. Meu intuito é também conclamar, em ano 
de eleições, as mulheres brasileiras para que não se 
omitam e tenham participação mais ativa nos destinos 
do nosso País, pois a experiência tem demonstrado, 
ao longo dos tempos, que a participação da mulher 
nos diversos cargos públicos dá-se de forma eficien-
te, ética e muito mais comprometida com as causas 
de interesse social.

Muito obrigada.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores presentes e os que sin-
tonizam a Rádio ou TV Câmara, fazendo coro com a 
Deputada Almerinda Carvalho, o fato mais marcante 
da eleição da médica socialista Michelle Bachelet para 
a presidência do Chile não é a sua filiação partidária, 
mas a sua condição feminina. O feito assume propor-
ções épicas em razão de ter ocorrido em um dos pa-
íses mais machistas das Américas. 

Antes, a agora presidente já causara assombro ao 
comandar a Pasta da Defesa de seu país. A estranheza 
é ainda maior quando se verifica que o pai de Michelle 

foi torturado e morto por militares, durante o curto pe-
ríodo socialista de Salvador Allende, em 1973.

Senhoras e senhores, a vitória de Bachelet parece 
seguir uma trajetória irrefreável: a da consolidação da 
presença das mulheres no mundo da política. 

Temos aí os casos da Primeira-Ministra Angela 
Merkel (na Alemanha); da Secretária de Segurança 
Condoleezza Rice e das 5 Governadoras norte-ame-
ricanas e de Felisa Miceli (da Argentina; recentemente 
nomeada ministra da economia).

O Brasil comparece com a Ministra Ellen Gracie, 
do Supremo Tribunal Federal; com as Governadoras do 
Rio de Janeiro (Rosinha Garotinho) e do Rio Grande 
do Norte (Wilma de Faria), bem como com 5 Senado-
ras e 45 Deputadas Federais.

Quanto a esta Casa, nobres Parlamentares – res-
salte-se que nenhuma mulher foi acusada nos escân-
dalos de corrupção -, apesar do considerável avanço 
em relação a composições anteriores, cabe ainda um 
generoso espaço para a participação feminina. Afinal 
de contas, as atuais colegas de Legislatura respon-
dem por menos de 9% do total de integrantes das 
bancadas.

Há diversos projetos tramitando na Câmara para 
que as mulheres, de acordo com a representação pro-
porcional, possam também assumir a Mesa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, saúdo alegre e esperançoso a 
progressiva participação das mulheres em nosso meio. 
Se, por um lado, elas acrescentaram novos vieses de 
abordagem dos problemas nacionais, por outro, espera-
se que colaborem para oxigenar as milenares práticas 
políticas em todo o mundo.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a região semi-árida de Minas Gerais vai contar 
com mais 4,5 mil cisternas. Para a construção dos no-
vos tanques, o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em parceria com o Ministério da 
Integração Nacional, firmou convênio com o Governo 
de Minas Gerais no valor de 6 milhões de reais. 

Cidades do Vale do Jequitinhonha, como Araçuaí, 
Berilo, Itaobim, José Gonçalves de Minas, Padre Para-
íso e Ponto dos Volantes estão entre as contempladas 
com a expansão do programa.

As famílias que receberão as cisternas poderão 
captar água de qualidade para consumo. As cisternas 
são tanques com capacidade para armazenar até 16 mil 
litros de água. Esta quantidade é suficiente para abas-
tecer uma família com 5 integrantes durante 8 meses 
de seca. A água, captada a partir de calhas instaladas 
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nos telhados das casas, é utilizada tanto na higiene 
pessoal como na preparação de alimentos.

Em Minas Gerais existem atualmente 3,8 mil 
cisternas construídas pela Articulação no Semi-Árido 
Brasileiro – ASA, fórum que congrega 750 entidades da 
sociedade civil, com recursos de parcerias feitas com 
várias organizações, entre elas a Federação Brasileira 
de Bancos – FEBRABAN.

A construção de cisternas também promove mu-
danças no comportamento dos beneficiados. O tempo 
poupado com o fim das longas caminhadas diárias 
até açudes em busca de água permite às famílias se 
dedicarem a outras tarefas como a plantação, criação 
de pequenos animais e produção de artesanato, que 
podem aumentar a renda familiar.

Outra mudança importante é a movimentação 
do comércio local, já que todo o material deve ser ad-
quirido na região. Além disso, a água das cisternas 
melhora a saúde da população e reduz drasticamente 
a mortalidade infantil já que as famílias não precisam 
mais consumir água de açudes, muitas vezes impró-
prias para uso.

Atualmente, 118 mil famílias da zona rural de todo 
o País possuem uma cisterna instalada no quintal de 
casa. Entre 2003 e 2005, o Governo Lula destinou 166 
milhões de reais para a construção de 118 mil cister-
nas, das quais 74 mil já foram entregues.

Os Municípios mineiros que receberão as cister-
nas, a maioria do Vale do Jequitinhonha, são: Águas 
Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Be-
rizal, Bonito de Minas, Caraí, Cônego Marinho, Divi-
sa Alegre, Divisópolis, Espinosa, Felisburgo, Fruta de 
Leite, Gameleiras, Grão Mogol, Indaiabira, Itaobim, 
Jacinto, Jaíba, Janaúba, Januária, Joaíma, Jordânia, 
José Gonçalves de Minas, Josenópolis, Juvenília, Lon-
tra, Mamonas, Mato Verde, Montalvânia, Monte Azul, 
Monte Formoso, Ninheira, Nova Porteirinha, Novo 
Cruzeiro, Novorizonte, Padre Carvalho, Padre Paraíso, 
Patis, Ponto dos Volantes, Rio Pardo de Minas, Rube-
lita, Rubim, Salto da Divisa, Santa Cruz de Salinas, 
Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Retiro, São 
João da Ponte, São João das Missões, Varzelândia e 
Verdelândia.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divul-
gação do meu pronunciamento nos órgãos de comuni-
cação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
amanhã será comemorado o Dia de Nossa Senhora 
das Candeias, na cidade de Juazeiro do Norte, evento 
que contará com a presença de Dom Cláudio Hummes, 
Arcebispo de São Paulo, Dom Fernando Panico, Bis-

po Diocesano do Crato, e grande número de padres 
e bispos da Região Nordeste. Ressalto a importância 
dessa grande romaria para a cidade de Juazeiro. 

Aproveito também a oportunidade para registrar 
que no último sábado, na cidade de Jaguaruana, com 
a presença do Governador Lúcio Alcântara e de Secre-
tários, do Sr. Vasques Landim, o Prefeito José Augusto 
inaugurou uma praça com quadra coberta. Tal evento 
contou com grande participação popular.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, já tive a oportunidade de destacar 
desta tribuna a grande voracidade do “leão” na gestão 
petista no Governo Federal.

Segundo projeções de consultores especializa-
dos, a carga tributária vem gradativamente aumentando 
nesses 2 últimos anos, chegando a consumir mais de 
5 meses de trabalho do brasileiro durante o ano.

Também no cenário patronal a alta carga tributá-
ria e as elevadas taxas de juros vêm sendo encaradas 
pelos empresários como os maiores problemas enfren-
tados pelas corporações, principalmente por aquelas 
situadas na Região Nordeste do País.

Não obstante a falta de infra-estrutura no País 
como um todo, o que inibe a realização de novos in-
vestimentos, conforme divulgado em recente pesqui-
sa realizada por conceituada empresa especializada 
na prestação de serviços de auditoria e consultoria, o 
Estado da Bahia apontou um crescimento da ordem 
de 12%, totalizando um incremento de 32.369 unida-
des, das quais 35% instaladas na Região Metropoli-
tana de Salvador.

Segundo informações da Junta Comercial do Es-
tado da Bahia, 48% do total das novas empresas estão 
concentradas no comércio varejista, 30% na prestação 
de serviços e o restante nas empresas da indústria de 
transformação, no comércio atacadista, na construção 
civil e no ramo agropecuário.

Esse crescimento já havia sido registrado também 
no ano passado, quando se apurou uma elevação de 
4% em 2004 em relação a 2003. 

Somente em Salvador foram instaladas, em 2005, 
mais 11.582 empresas, contra 2.456 abertas em Feira 
de Santana e de outras 1.495 abertas em Serrinha. 

Esse reiterado crescimento se deve à expansão 
da economia verificada nos últimos anos no Estado da 
Bahia, fruto da acertada política de incentivos fiscais, 
entre outras medidas de saneamento e reaquecimento 
implementadas pelo Governo Estadual.

Somente no ramo de papel e celulose, por exem-
plo, Sr. Presidente, apurou-se, em 2005, a produção 
de 471 mil toneladas de celulose e 234 mil toneladas 
de papel em Mucuri, o que representa mais de 50% 
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de toda a produção nacional do Grupo Suzano, que, 
além dessa fábrica instalada na Bahia, também opera 
com outra já tradicional unidade em São Paulo, onde 
produziu apenas 664 mil toneladas.

Uma das maiores produtoras da América Latina, 
a Suzano, informou que obteve neste ano de 2005 um 
aumento de 10% na sua produção, registrando uma 
receita de US$1,05 bilhão, sendo que 42% desse fa-
turamento decorreram de suas exportações, cujos re-
sultados somente não foram ainda mais alvissareiros 
por conta da perversa política de desvalorização do 
dólar frente ao real, artificialmente implementada pelo 
Governo Federal, o que impõe a adoção de ações de 
otimização do consumo interno em detrimento da for-
te demanda externa, beneficiando suas concorrentes 
internacionais, visando a compensar a perda de 3% 
verificada no volume cambial de suas exportações.

Outro segmento que também se destacou no ano 
passado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi o 
da produção de mamão.

Maior Estado produtor de mamão papaya, a Bahia, 
que já responde por 55% de toda a produção nacio-
nal, obteve, do Governo americano, autorização para 
exportar esse produto para os Estados Unidos, benefi-
ciando diretamente 9 empresas baianas já autorizadas 
a realizar procedimento que envolve a exportação de 
34 mil toneladas de mamão, o que movimentará um 
volume de dinheiro estimado em US$28 milhões.

A Bahia, hoje, lidera a produção de mamão pa-
paya no Brasil, com 780 mil toneladas por ano, e já 
exportava para o Canadá e alguns países europeus. 
Com a liberação, agora, para os Estados Unidos, por 
ser considerando o mercado mais exigente do mun-
do, vai possibilitar ao Brasil também conquistar outros 
mercados, especialmente o asiático, representado 
pelo Japão, Coréia e China, estimando-se um incre-
mento na exportação baiana da fruta da ordem de 49 
mil toneladas.

Portanto, apesar da alta carga tributária imposta 
pelo Fisco Federal e dos percalços vivenciados pelos 
empresários, em geral, na expansão de seus empre-
endimentos, em face das elevadas taxas de juros, a 
Bahia desponta como um promissor pólo de desenvol-
vimento econômico e social, responsável pela geração 
de empregos e renda, razão pela qual não poderia 
deixar de render minhas justas homenagem ao nobre 
Governador do Estado e de rogar seja este pronuncia-
mento publicado nos Anais desta Casa. 

Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA BRAGA (PMDB-PB. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Hospital do Câncer Napoleão Laureano 

da Paraíba é uma instituição filantrópica e de gestão 
municipal.

Recebe 509 mil reais da Secretaria Municipal de 
Saúde, sendo 386 mil do Ministério da Saúde e 103 mil 
em recursos próprios da Prefeitura. Mesmo assim, o 
déficit mensal para o tratamento de quimioterapia é de 
150 mil reais. Estão suspensas as referidas sessões 
por falta de recursos.

A direção do hospital anunciou uma “lista de mor-
te”, que cresceu esta semana, ou seja, 169 pacientes 
que morrerão dentro de pouco tempo por falta das 
sessões de quimioterapia.

O Ministério Público Federal na Paraíba quer que 
o Estado dê ao Laureano uma contribuição pelo me-
nos igual àquela que a Secretaria Municipal de Saúde 
repassa com recursos próprios – 100 mil reais -, que 
mesmo assim são insuficientes para suprir as neces-
sidades do hospital, hospital de referência, que recebe 
pacientes de todo o Estado da Paraíba.

O Governador do Estado anunciou a liberação 
de 600 mil reais para o hospital, sendo 100 mil emer-
gencialmente e o restante parcelado em 50 mil reais 
por mês.

A direção do Laureano está recorrendo ao Go-
verno Federal e espera a vinda ao nosso Estado, já 
confirmada, de técnicos do Ministério da Saúde. Ve-
rificarão in loco as condições precárias do Hospital 
Laureano.

A bancada paraibana está agendando audiência 
com o Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, no sentido 
de lhe solicitar providências urgentes que venham a 
solucionar tão grave crise.

A direção do hospital, os pacientes e o povo pa-
raibano aguardam com ansiedade a visita dos técnicos 
do Ministro da Saúde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Sem revisão do oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, companheiros e companheiras, a im-
prensa publicou ontem, último dia do primeiro mês de 
2006, com grande destaque, o resultado da evolução 
da economia do País em 2005. 

Os dados divulgados não são animadores, mas 
devem servir, na minha opinião, para que ganhem es-
paço, principalmente dentro do Governo, aqueles que 
com muita freqüência têm criticado a política econômica 
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em vigor no Governo do Presidente Lula no sentido de 
que se procura fazer muita economia para conseguir 
superávits primários recordes, mas se mantém as taxas 
de juros em patamares inadmissíveis e prejudiciais à 
economia brasileira. 

As manchetes de todos os jornais de ontem dão-
nos conta de que a dívida pública brasileira ultrapassa 
a casa de 1 trilhão de reais, ou seja, ela cresce a cada 
dia. Conforme os dados, baseados no ano de 2005, 
foi recorde o superávit primário, o maior desde 1994: 
superou a casa dos 93 bilhões de reais. 

Para os que nos ouvem e não sabem exatamente 
o que é superávit primário, trata-se exatamente daquilo 
que o Governo arrecadou e não gastou, ou seja, da 
economia que Governo Federal, Estados e Municípios 
fizeram durante o ano de 2005. 

Foi uma economia muito maior do que a projeta-
da, porque, conforme a Lei Orçamentária, o superávit 
deveria ficar em torno de 4,25% do PIB. E 93 bilhões 
de reais significam mais de 4,8% do PIB. Isso quer di-
zer que a economia obtida, em torno de 11 bilhões de 
reais, foi além da projetada. Esse montante representa 
tanto que é quase o mesmo valor de tudo aquilo que 
o Governo fez de investimentos em 2005, Deputada 
Terezinha Fernandes. No ano que passou, o Governo 
Federal investiu 11,4 bilhões de reais em construção e 
recuperação de estradas e em outras obras e alcançou 
um superávit além daquele projetado, de 11 bilhões, 
economizando 93 bilhões de reais.

Entretanto, o objetivo da economia, do superávit, 
que é exatamente diminuir o endividamento público bra-
sileiro, também não vem sendo alcançado. E por que 
isso ocorre, já que o Governo economizou quase 100 
bilhões de reais em 2005? Apesar dessa economia, 
a dívida cresceu enormemente porque quase 52% de 
seu valor é remunerado pela SELIC, a taxa de juros 
oficiais praticada no Brasil.

Para que o Governo pagasse todos os juros e 
serviços da dívida no ano de 2005, era preciso que 
tivesse em caixa mais de 150 bilhões de reais. Com 
isso, o Governo fez uma economia recorde, econo-
mizou 93 bilhões, mas não conseguiu pagar os 157 
de juros e serviços da dívida pública, obtendo ainda 
déficit nominal da ordem de aproximadamente 63 bi-
lhões de reais.

Sr . Presidente, esses dados devem levar o Go-
verno, principalmente a equipe econômica, a mudar 
essa política, que não tem feito qualquer bem ao País. 
E quem faz essa crítica à política econômica não so-
mos apenas nós, do Partido Comunista do Brasil, mas 
também os empresários brasileiros, os dirigentes do 
movimento sindical brasileiro, os representantes dos 
trabalhadores brasileiros. Entendemos que essa eco-

nomia não leva o Brasil a lugar algum, não permite 
que ele se desenvolva, que gere um número maior de 
empregos para os trabalhadores no mercado formal 
de trabalho.

Se quisermos ver o País avançando, desenvolven-
do e melhorando a qualidade de atendimento à saúde 
e da educação para todo o povo brasileiro, precisamos 
mudar a política econômica. E tenho certeza de que 
o Governo está-se convencendo de que é preciso 
mudar essa política ortodoxa, que bem nenhum traz 
à Nação; pelo contrário, quem ganha muito com ela 
são os banqueiros, nacionais ou estrangeiros. Estes, 
sim, são muito bem remunerados com os resultados 
desta política econômica.

Muito obrigada.
O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Sem revisão do ora-

dor.) – Nobre Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
a quem tenho enorme apreço pelo trabalho que reali-
za na Casa e pela forma como trata todos os colegas, 
venho à tribuna nesta tarde, primeiro, para agradecer 
às Sras. e aos Srs. Deputados e aos funcionários da 
Casa a aprovação ontem da Medida Provisória nº 269, 
da qual tive a honra de ser Relator. 

Tive a satisfação de encaminhar emenda a essa 
medida provisória, a pedido da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo e da Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB -, com o objetivo de contribuir com 
as cooperativas de eletrificação rural do País, amea-
çadas por resolução editada no final do ano passado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Agradeço aos nobres Parlamentares por nos 
terem ajudado e contribuído para mais um avanço 
no sentido de garantir a qualidade de vida de nosso 
povo tão sofrido.

Registro também que ontem tomou posse, como 
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, o Deputado Estadual Fabiano 
Pereira, de Santa Maria, um dos Parlamentares mais 
jovens do País. S.Exa. integra o Partido dos Trabalha-
dores, que tem tido destaque na defesa dos interesses 
dos trabalhadores brasileiros.

Por último, quero fazer alguns comentários so-
bre a situação política do meu Estado, principalmente 
num setor que muito me chama a atenção: a saúde. 
Tenho acompanhado as movimentações do Governa-
dor Germano Rigotto pelo Brasil, lançando-se como 
candidato à Presidência da República. Ao mesmo tem-
po, fico estarrecido com o sofrimento que os gaúchos 
vêm enfrentando nesses últimos anos, principalmente 
nessa área. Em 2006, a dívida do Estado com a saúde 
será cerca de 1 bilhão de reais. Com os Municípios, já 
é de 90 milhões de reais, o que lhes imputa condição 
quase falimentar no atendimento.
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Srs. Deputados, a saúde era prioridade do Go-
verno Germano Rigotto. Na campanha eleitoral, talvez 
mal orientado pela assessoria e iludido com a idéia 
de que poderia transformar-se, de fato, na terceira 
via à Presidência da República, S.Exa. prometeu 
construir um posto de saúde a cada quilômetro no 
Estado, para atender às demandas da população. 
Essa promessa está registrada na imprensa. Mas, 
a cada orçamento, recursos são desviados para 
outras áreas, prejudicando o atendimento de nossa 
população.

Com 1 bilhão de reais retirados da saúde poderiam 
ter sido construídos e equipados 4.380 novos postos, o 
que representa 9 unidades para cada Município. 

Depoimento da Sra. Patrícia Godói – não vou 
ler por falta de tempo -, retrata a situação caótica em 
que se encontra a saúde naquele Estado. Ela aguarda 
há exatamente 5 meses e 14 dias o agendamento de 
exame para investigar uma paralisia que se alastra por 
mãos e braços. Ainda não conseguiu ser atendida nos 
postos de saúde, nem nos hospitais da rede pública.

Sr. Presidente, registro o meu protesto. Sempre 
trarei à tribuna não apenas boas informações do Rio 
Grande do Sul, como também más notícias. O Gover-
nador não pode sair pelo País dizendo que é a terceira 
via se não faz a lição de casa, se não respeita os cida-
dãos e cidadãs de um Estado tão valoroso. 

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 
conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 
Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) ses-
sões, proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 333-A, de 2004, do Sr. Pompeo de Mattos, 
que “modifica a redação do art. 29A e acrescenta o 
art. 29B à Constituição Federal para dispor sobre o 
limite de despesas e a composição das Câmaras de 
Vereadores e dá outras providências”, e

Resolve
I – designar para compô-Ia, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela-
ção anexa;

II – convocar os membros ora designados para 
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se hoje, 
dia 1º de fevereiro, quarta-feira, às 15 horas, no Ple-
nário 4 do Anexo II.

Brasília, 1º de fevereiro de 2006. – Aldo Rebelo, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL 

PROPOSIÇÃO: PEC 333-A/04

PT

Titulares: Antônio Carlos Biffi, João Grandão, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Maria do Carmo Lara, Re-
ginaldo Lopes, Rubens Otoni.

Suplentes: Ana Guerra, Durval Orlato, Eduardo 
Valverde, 3 (três) vagas. 

PMDB

Titulares: Darcísio Perondi, Gilberto Nascimento, 
Marcelino Fraga, Mauro Benevides, Pedro Chaves.

Suplentes: Átila Lins, Marcelo Barbieri, 3 (três) 
vagas.

BLOCO PFL/ PRONA

Titulares: Carlos Batata, Fernando de Fabinho, 
Gervásio Silva, Ivan Ranzolinº

Suplentes: 4 (quatro) vagas.

PSDB

Titulares: Átila Lira, Carlos Alberto Leréia, Gon-
zaga Mota.

Suplentes: Antonio Carlos Pannunzio, 2 (duas) 
vagas.

PP

Titulares: Dilceu Sperafico, Leodegar Tiscoski, 
Nilton Baiano.

Suplentes: Feu Rosa, Professor Irapuan Teixeira, 
Reginaldo Germano. 

PTB

Titulares: Edna Macedo, Fernando Gonçalves, 
Marcus Vicente.

Suplentes: 3 (três) vagas.

PL

Titulares: Almeida de Jesus, Inaldo Leitão, Neu-
cimar Fraga.

Suplentes: Lincoln Portela, Milton Monti, Olivei-
ra Filho. 

PPS

Titular: Cezar Silvestri.
Suplente: Geraldo Resende.

PSB

Titular: Jorge Gomes.
Suplente: Júlio Delgado.

PDT

Titular: Mário Heringer.
Suplente: Dr. Rodolfo Pereira.
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PCdoB

Titular: Daniel Almeida.
Suplente: 1(uma) vaga.

PV

Titular: Leonardo Mattos.
Suplente: Jovino Cândido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é público e notório, até porque o cidadão sente 
na própria carne, a decadência da qualidade de vida 
do brasileiro nos últimos anos.

Na última campanha eleitoral para a Presidência 
da República, as esperanças da população renovaram-
se, fruto de um discurso bonito, muito bem elaborado 
pelos marqueteiros de plantão, leia-se Duda Mendon-
ça, que prometeram resolver, num passe de mágica, 
todos os problemas do País. Tanto é que o povo votou 
em massa no candidato Lula, nosso atual Presidente. 
Mas a situação continua a mesma, ou melhor, piorou. 
As decisões mestras para a retomada do desenvolvi-
mento não foram tomadas. 

O PT não foi capaz de colocar em prática aquilo 
que pregava e prometeu fazer se assumisse o Gover-
no. Assim, de forma tímida e conservadora, manteve, 
é bom que se diga, de forma piorada, a política eco-
nômica de governos anteriores, contra a qual sempre 
se rebelou quando era oposição.

A meta do superávit primário foi elevada para 
4,25% do PIB – que representa as riquezas produzi-
das no País -, o que, reconheçamos, representa um 
percentual muito alto para um país que precisa de-
senvolver-se.

Mas o problema não ficou só nesse aspecto. No 
ano passado, o ajuste fiscal atingiu 4,84% do PIB, 
portanto, acima da meta prevista, que já era conside-
rada muito alta.

Isso reflete o descaso do Governo para com o 
desenvolvimento econômico, ou seja, para com a ge-
ração de emprego e renda e, por conseguinte, com a 
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. 

Grande parte do superávit acima citado tem sido 
obtido via aumento da arrecadação de impostos que 
tem levado a que a carga tributária brasileira seja uma 
das maiores do mundo. Essa alta carga tributária tam-
bém é responsável pela inibição dos investimentos 
privados no setor produtivo. 

O caminho para o financiamento do superávit pri-
mário deveria seguir na direção do corte de despesas 

de custeio e não dos investimentos, que são a base 
do desenvolvimento econômico. 

As elevadas taxas de juros praticadas no Brasil 
produzem um ambiente desfavorável ao setor produ-
tivo. E não é só isso: o sistema gera uma verdadeira 
ciranda da qual não se pode desvencilhar. Se as taxas 
de juros são elevadas, o apelo fiscal tem de ser maior 
para que os recursos daí advindos sejam usados no 
pagamento dos respectivos encargos. Quanto mais 
juros pagamos menos investimentos públicos realiza-
mos. Ou seja, as altas taxas de juros reduzem tanto os 
investimentos públicos quanto os particulares. 

Há apenas uma saída: redução das taxas de ju-
ros e das despesas financeiras, além das de custeio. 
Apenas assim, o País conseguirá investir e desenvol-
ver-se.

Não é por acaso que no ano passado o cres-
cimento do PIB foi de apenas 2,5%, enquanto nos 
países emergentes, em desenvolvimento, inclusive 
alguns da América do Sul, ele cresceu a taxas muito 
mais elevadas.

A situação global da economia favorece esse 
crescimento. No Brasil, estamos na contramão do 
desenvolvimento, do crescimento e da melhoria da 
qualidade de vida do povo. Isso se deve à carência de 
políticas públicas que aumentem esses investimentos, 
tanto públicos como particulares, os quais precisam 
ser incentivados para darmos melhores condições de 
vida para o povo.

Muito obrigado. 
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o jornal O Debate, na sua edição do dia 29 de 
janeiro, traz matéria em que a Deputada Zulaiê Cobra 
expressa seu sentimento com relação à CUT.

De acordo com o jornal, a declaração, devidamen-
te aspeada, é a seguinte: “Estava vindo para cá e vi o 
escritório da CUT. Pelo amor de Deus, fecha esse troço! 
CUT não presta para nada. É uma cambada de menti-
rosos, falsos, covardes, bandidos e assassinos”.

Essa manifestação da Deputada se deu – segun-
do o jornal – em reunião do PSDB em São Paulo. 

A CUT, por meio dessa nota, repudia as palavras 
da Deputada. Com 22 anos de organização, mobiliza-
ção e luta, com tantos e tão belos serviços prestados 
ao Brasil e aos trabalhadores, a CUT irá à Justiça e 
manifesta desde já confiança na decisão e na deter-
minação da Justiça de fazer prevalecer o que é justo 
e correto no País.

Sr. Presidente, outro assunto traz-me à tribuna, 
o qual aumentará a urticária não apenas na Deputada 
tucana Zulaiê Cobra mas também em muitos outros 
Deputados do PSDB, inclusive em um do meu Estado. 
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Refiro-me ao Deputado Sebastião Madeira, que vem, 
a exemplo do que está fazendo a Deputada Zulaiê Co-
bra, falando e “desfalando” coisas que na verdade não 
deveriam ser ditas, principalmente por tais pessoas, já 
que o Governo do PSDB tem muitas contas a prestar 
ao povo brasileiro. 

Sr. Presidente, educação é tema estratégico para 
qualquer nação, principalmente para o Brasil. Falarei 
mais especificamente sobre a educação superior e a 
profissional. 

O Presidente Lula assinou com vários reitores 
de universidades federais do Brasil – e eu acompa-
nhei esse ato -, no dia 28 de dezembro, protocolo 
de intenção, que cria no País 4 novas universidades, 
mais de 30 novos campus e transforma 5 faculdades 
em universidades.

O Maranhão, meu Estado, que apresenta um dos 
piores índices sociais do País, também foi contempla-
do nesse plano de expansão do ensino superior do 
Governo do Presidente Lula. 

Hoje, a Universidade Federal do Maranhão possui 
2 centros: um de Ciências Agrárias e Ambientais, em 
Chapadinha, onde irão funcionar cursos de Agronomia, 
Zootecnia e Biologia; outro, em Imperatriz, a segunda 
maior cidade do Estado, que também recebeu o Cen-
tro de Ciências Sociais de Saúde e de Tecnologia, no 
qual vão funcionar vários outros cursos.

Sr. Presidente, além de o Maranhão participar 
do projeto de expansão do ensino superior, partici-
pa igualmente do projeto de expansão da educação 
profissional e tecnológica do País. Foi contemplado 
com 3 Unidades de Ensino Descentralizadas – UNE-
Ds: um, em Buriticupu, com recursos de 2,8 milhões, 
já disponíveis para o início da construção; outro, em 
Zé Doca, para ser construído ainda neste ano, com o 
mesmo valor. Para 2007, a previsão é de implantação 
de 1 em Alcântara, onde fica o Centro de Lançamento 
de Foguetes do País.

É importante destacar esses dados, porque eles 
refletem a preocupação do Governo Lula com a inclu-
são da nossa juventude no ensino superior, na edu-
cação profissional. 

Algumas pessoas dizem que o Presidente está 
dando atenção demasiada à educação superior, mas 
se não cuidar do ensino básico, fundamental e médio, 
o Brasil não vai mudar. 

Esta Casa vai votar o FUNDEB, que garantirá 
à criança, ao adolescente e ao jovem um projeto de 
educação também programado pelo Governo do Pre-
sidente Lula. Hoje 97% dos alunos entre 7 a 14 anos 
estão matriculados no ensino fundamental. No entan-
to, apenas 32% dos jovens, entre 15 e 17 anos, estão 
no nível médio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tada Terezinha Fernandes, não lhe posso mais con-
ceder tempo na tribuna. V.Exa. está tirando a vez de 
outros Deputados. Concedi mais de 1 minuto. Isso 
não é correto.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES – Sr. Presi-
dente, estou há 1 hora aguardando a vez de pronun-
ciar-me. Peço mais 1 minuto apenas para concluir 
meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sei, 
Deputada Terezinha Fernandes. A inscrição de V.Exa. 
é de nº 9. Por que ficou esperando tanto tempo?

A SRA. TEREZINHA FERNANDES – Sr. Pre-
sidente, fiquei 40 minutos aguardando minha vez de 
falar. Deputados que chegaram depois e não se ins-
creveram, usaram da palavra antes de mim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É o 
Regimento, nobre Deputada Terezinha Fernandes.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES – Sr. Pre-
sidente, não vou concluir meu pronunciamento, mas 
registro meu repúdio contra essa ação, porque quem 
não se inscreve fala por 2, 3 minutos, e nós, inscritos, 
não podemos utilizar um pouco mais do tempo.

DISCURSO ENCAMINHADO PELA 
ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo-me 
uma vez mais de um tema de importância estratégica 
para o nosso País: a educação superior e tecnológica 
públicas. E o faço com muita satisfação, com entusias-
mo e alegria, especialmente por constatar os avanços 
obtidos neste setor no Governo do Presidente Lula.

Em 28 de dezembro do ano passado, tive a sa-
tisfação de testemunhar a assinatura de um convênio 
que inscreve o meu Estado, Maranhão, no Plano de 
Expansão do Ensino Superior.

Com isso, a Universidade Federal do Maranhão 
amplia 2 de seus campi com a implantação do Cen-
tro de Ciências Agrárias e Ambientais, no Município 
de Chapadinha, e do Centro de Ciências Sociais, da 
Saúde e de Tecnologia, em Imperatriz.

Para a Universidade Federal do Maranhão foram 
disponibilizados 7 milhões de reais de um total de 16 
milhões a serem investidos naquela instituição pelo 
Ministério da Educação.

Em Chapadinha estão sendo criados os cursos 
de Agronomia, Biologia e Zootecnia, e em Imperatriz 
os de Engenharia de Alimentos, Enfermagem e Co-
municação Social. No primeiro semestre de 2006, 
serão abertas 50 vagas para professores, sendo 30 
para Chapadinha e 20 para Imperatriz. A previsão é 
de que até a completa implantação desse programa, 
os 2 novos centros terão 80 docentes.



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 05987 

Considero essa uma ação de dimensão estratégi-
ca. Em primeiro lugar porque está situada em duas das 
regiões mais importantes do Maranhão. Em Imperatriz, 
segunda maior cidade do Estado, o campus da UFMA 
encontrava-se estagnado há mais de duas décadas, a 
despeito das permanentes reivindicações da sociedade 
e da própria comunidade acadêmica, e até do esforço 
de alguns dirigentes da universidade. Agora, graças à 
política de valorização e ampliação do ensino superior 
público levada a efeito pelo Presidente Lula, o campus 
da UFMA em Imperatriz recebe investimentos, amplia 
sua estrutura física, seus cursos e seu quadro docen-
te, assegurando a possibilidade de ensino, pesquisa e 
extensão numa instituição pública e gratuita.

Chapadinha, cidade igualmente importante, tam-
bém recebe os investimentos do Governo Lula para a 
educação superior pública e, assim, aumenta seu po-
tencial de desenvolvimento e garante oportunidades 
de acesso ao ensino superior para milhares e milhares 
de jovens de toda a região do Baixo Parnaíba.

Destaco, Sr Presidente, o esforço do Reitor da 
UFMA, Prof. Fernando Ramos, do Diretor do Campus 
de Imperatriz, Prof. Jéferson, do Ministro Fernando Ha-
ddad e da comunidade que se manifestou por ocasião 
das audiências públicas e reuniões promovidas pelo 
nosso mandato. Sinto-me profundamente realizada 
por ter tido a acolhida do Governo Lula nesta reivindi-
cação tão importante no sentido de ampliar o ensino 
superior público no Maranhão, em especial na minha 
querida cidade de Imperatriz. 

É importante registrar a mudança que o Governo 
Lula vem fazendo na formatação do campo universitário 
brasileiro. A retomada de investimento no setor público, 
com a vigorosa expansão mediante criação de novas 
universidades, criação de novos campi e ampliação dos 
já existentes, revelam uma reorientação na política edu-
cacional brasileira, cujo objetivo é assegurar o acesso 
cada vez maior de nossa população e reposicionar a 
universidade brasileira num projeto de nação soberana, 
desenvolvida e justa. A onda privatizante que vigorou 
no Governo tucano-pefelista do ex-Presidente FHC, 
incrementou o ensino privado de forma desordenada 
e sem a menor preocupação com a qualidade. Agora, 
é visível e incontestável uma política educacional que 
não discrimina o setor privado, mas busca regulá-lo de 
forma democrática e transparente, que estimula o setor 
público, que recoloca a universidade no cumprimento 
de sua função social.

Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, 
é grande também a nossa alegria com a expansão do 
ensino profissional e tecnológico. O Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Maranhão foi contemplado 
com 3 novas unidades: uma no Município de Buriticu-

pu; outra em Zé Doca e uma terceira, com previsão 
para 2007, no Município de Alcântara.

Além disso, a UNED de Imperatriz também foi 
contemplada com a criação de mais 2 cursos de ní-
vel superior.

Comecei manifestando minha alegria com esses 
avanços e concluo reafirmando o meu aplauso ao Pre-
sidente Lula por ter tomado a decisão política acerta-
da de estimular o ensino superior público, bem como 
a rede de educação profissional e tecnológica. Eis aí 
conquistas importantes de um governo que trabalha 
para assegurar um destino de grandeza, prosperidade 
e justiça para o nosso Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que, em face da exigüidade do 
tempo, vamos tolerar até 1 minuto para que o ora-
dor possa concluir seu raciocínio, mas 2, 3 minutos 
rouba o tempo dos outros. Não há como conceder 
esse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Edison Andrino.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. 
Deputados, Deputado Marcelo Teixeira, há pouco eu 
ouvia alguns Deputados do Partido dos Trabalhadores 
e quero dizer que o PT não aprende. Uma eleição se 
avizinha. O PT pretende fazer coligação com o PMDB. 
Em Santa Catarina, o PT espinafra o Governador Luiz 
Henrique, quer assinar pedido de CPI toda hora. O 
PT do Rio Grande do Sul vem para cá e espinafra o 
Governador Germano Rigotto, que é a terceira alter-
nativa, a terceira via.

Na eleição do Rio Grande do Sul, Tarso Genro 
brigava com Olívio Dutra. Eles estavam acima de 35% 
na pesquisa. Germano Rigotto começou com 1%. Eu 
mesmo lhe disse: “Rigotto, que loucura, você tem uma 
reeleição garantida”. E S.Exa. acabou Governador do 
Rio Grande do Sul.

O PT vai disputar a eleição com possibilidades 
ainda de chegar à Presidência, e pode precisar do 
PMDB no segundo turno. Não é hora de espinafrar 
ninguém. Mas o PT não aprende, só sabe criticar. O 
PMDB tem de partir para outra, como a candidatura 
própria, e, no segundo turno, pode buscar outra opção. 
Digo isso porque fechei com Lula nas duas eleições, 
inclusive na última, quando se tornou Presidente da 
República.

Mas, Sr. Presidente, o motivo que me traz à tribuna 
é a unificação do calendário escolar no Brasil.

Amanhã, dia 2 de fevereiro, começam as aulas 
em São Paulo e no Paraná e, no dia 13, em Santa Ca-
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tarina. O turismo brasileiro depende da unificação do 
calendário escolar.

As praias do Nordeste começam a se esvaziar 
amanhã porque ninguém faz turismo, ninguém viaja 
quando seus filhos estão na escola. Por que não uni-
ficarmos o calendário escolar para valorizar o turismo 
interno? As aulas no Brasil acabam no final de novem-
bro. Por que não levá-las até a metade de dezembro, 
até por volta do dia 13, e ganharmos esses dias no 
mês de fevereiro?

Não é possível, com esse calor que está fazendo 
no Paraná e em São Paulo, colocarmos amanhã nos-
sas crianças dentro da sala de aula. Não é um bom 
negócio em termos de saúde para os estudantes do 
ensino fundamental.

Sob a direção do Deputado Antonio Cambraia, 
fizemos audiência pública na Subcomissão de Turis-
mo para tratar da unificação do calendário escolar 
no Brasil. Estiveram presentes representantes das 
Secretarias de Educação de São Paulo e do Paraná, 
Estados responsáveis pela maior parte do turismo 
interno, que foram favoráveis à unificação. No entan-
to, para o ano de 2006 não será possível. Só será 
possível para 2007, se esta Casa, com os Estados 
brasileiros, fizer grande acordo para que o calendá-
rio escolar seja unificado no Brasil, de forma que as 
aulas terminem na metade de dezembro e comecem, 
todas, no início de março.

Tal iniciativa não é apenas para que o turismo 
seja valorizado, mas também porque fevereiro não é 
um mês bom para que as crianças comecem a fre-
qüentar as aulas no Brasil, pelo calor que sempre faz 
nessa época.

Sr . Presidente, com a ampliação, agora, de 8 
para 9 anos do ensino fundamental, que esta Casa 
aprovou recentemente, assim como o Senado, e que 
irá à sanção presidencial, teremos mais um ano do 
ensino fundamental. E com essa margem de manobra 
de mais um ano, ao invés de 8, 9 anos, poderemos 
diminuir um pouco os 200 dias/aula que a Lei de Di-
retriz de Educação exige para que possamos unificar 
o calendário escolar ou aprovarmos essa emenda 
constitucional, que está sendo apresentada hoje, sob 
a coordenação do nosso companheiro Marcelo Teixei-
ra, de Fortaleza, Ceará.

Se não houver um grande acordo político para 
unificar o calendário escolar, será preciso mexer na 
Constituição, que prevê que os Estados e Municípios 
têm autonomia para estabelecer, cada um, o seu ca-
lendário escolar.

Faço um apelo a esta Casa: se queremos valori-
zar o turismo interno brasileiro, precisamos unificar o 
calendário escolar no Brasil, o que será grande contri-

buição para a educação, para a geração do emprego 
e para o turismo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nos dias 19 e 20 de janeiro deste ano viajei por 3 
Municípios do interior do Estado de São Paulo. Es-
tive no Município de Bilac, onde visitei a ex-Prefeita 
Suely, que está sendo vítima de campanha sórdida 
por parte de um grupo da cidade e a quem mani-
festei minha solidariedade; estive em Gabriel Mon-
teiro, pequena cidade que recebeu da UNESCO o 
primeiro lugar paulista pelo Índice de Desenvolvi-
mento Infantil. Também manifestei ao Prefeito Mi-
guel meus cumprimentos por essa conquista de um 
Município que se tem preocupado com a condição 
da criança. Em seguida, fui à comemoração dos 53 
anos de Braúna, pequena cidade de pouco mais de 
5 mil habitantes, que tem como Prefeito, do Partido 
Verde, um grande amigo meu e ex-colega de traba-
lho, Heitor Verdu.

O Prefeito levou-me para conhecer a cidade e 
trouxe-me informações que considero muito impor-
tantes para a reflexão sobre a conjuntura nacional que 
vivemos, principalmente quando vemos Deputados do 
PSDB e do PFL fazerem duras críticas ao Governo do 
Presidente Lula. 

O Prefeito Heitor Verdu, ao andar comigo pela 
periferia da cidade, parou ao lado de um conjunto de 
casas populares que está sendo construído pela Pre-
feitura. Conversamos com um grupo de trabalhadores 
sem que soubessem que eu era Deputado Federal. Ali-
ás, o primeiro Deputado a comparecer àquela cidade 
nesses 53 anos.

E um cidadão comum, que trabalhava na cons-
trução daquelas casas, em conversa sobre a situação 
do País, manifestou a seguinte opinião: “os ricos estão 
querendo derrubar o Presidente Lula, e nós, pobres, 
não podemos deixar”. E dizia, mostrando-me uma casa 
popular em que ele residia, que em 2002 havia feito 
um puxadinho e que pagara 23 reais por um saco de 
cimento, que agora custa 10 reais. Citou também uma 
marca de arroz que em 2002 ele pagava 12 reais o 
pacote de 5 quilos e agora paga menos de 5 reais e 
50 centavos.

Ao analisar esses índices e componentes da 
cesta básica e mais alguns produtos do cotidiano do 
uso das famílias, não tenho dúvida em afirmar que o 
Governo do Presidente Lula mais do que duplicou o 
poder de compra do salário mínimo.

É preciso que reflitamos sobre os combustíveis. 
Lembro-me, quando foi quebrado o monopólio estatal 
do petróleo para abertura para a iniciativa privada, de 
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que o botijão de gás custava 5 reais, com subsídio de 
1 real e 90 centavos. Em seguida, chegou perto de 40 
reais o botijão. Hoje está a menos de 30 reais porque a 
PETROBRAS, apesar de o Governo anterior ter vendi-
do 70% das suas ações, que deveriam estar em mãos 
públicas, para a iniciativa privada, continua a cumprir 
o papel de empresa que assegura o desenvolvimento 
social neste País.

Temos de dialogar mais com o povo pobre. Não 
será com discurso rancoroso por parte dos derrotados 
que o povo será enganado, incorrendo no erro de per-
mitir a volta dos que arruinaram o País. 

Cumprimento a cidade de Braúna pelos seus 
53 anos e o Prefeito Heitor Verdu, que está recupe-
rando a esperança da cidade com muita dedicação e 
humildade. 

Temos de estar atentos, sim, porque há uma ten-
tativa de desmoralizar o Congresso Nacional por meio 
de ações equivocadas de alguns segmentos da Casa, 
que querem impedir que o Governo Lula continue a 
recuperação do País, que vimos ser destruído nos 8 
anos anteriores.

Muito obrigado.
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, volto à tribuna desta Casa para novamente fazer 
veemente apelo ao Governo Federal.

No Governo passado foi implementado o progra-
ma que chamamos de Projeto Alvorada, com o objetivo 
de levar aos Municípios de baixo IDH melhor qualida-
de de vida no tocante à infra-estrutura urbana, saúde, 
saneamento básico, educação etc. Enfim, são várias 
ações que, com certeza, iriam modificar para melhor 
os índices de IDH de muitas cidades, principalmente 
as do meu Estado.

Infelizmente, devido a alguns problemas, prin-
cipalmente políticos, esse programa foi paralisado 
no Estado do Pará. Mais de 50 Municípios estavam 
em obras. Alguns já haviam realizado 40% dessas 
obras, mas outros, como, por exemplo, Santana do 
Araguaia, no extremo-sul do Pará, haviam realizado 
mais de 80% das obras. E há 3 anos esse trabalho 
foi parado.

O Governo do Estado já depositou a sua con-
trapartida, que está à disposição da FUNASA e pron-
ta para ser colocada à disposição desse projeto, a 
fim de tentar viabilizar a conclusão dessas obras. 
Afinal de contas, são milhões de reais do imposto 
dos brasileiros que estão parados. As obras come-
çaram, avançaram bastante e pararam. Quer dizer, 
gastou-se o dinheiro e não se tem o menor proveito 
dessa despesa.

Nesse momento, o Estado do Pará manda para 
Brasília uma caravana de 27 Prefeitos dos Municípios 
beneficiados com o Projeto Alvorada no intuito de tentar 
negociar com o Governo Federal a retomada dessas 
obras, a liberação dos recursos que faltam, o acerto final 
para que se tenha dentro de algum tempo essas obras 
concluídas e o benefício chegando à população.

Queremos manifestar de público a nossa solida-
riedade a todos os Municípios paraenses beneficiados 
pelo Projeto Alvorada que ainda não tiveram suas obras 
reiniciadas no atual Governo, aos Srs. Prefeitos que 
chegam a Brasília no intuito de trabalhar com a Presi-
dência, com a direção da FUNASA, com o Ministério 
da Saúde e com a Casa Civil, a fim de que se encontre 
uma saída para esse impasse. O que não podemos 
admitir é o desperdício de recurso público, que neste 
caso foi gasto em alta escala. As obras são depreda-
das, paradas, não se sabe quando retomar e não se 
encontra uma saída para o entendimento. A população 
não pode pagar o preço pela falta de compreensão, 
de entendimento e de senso de espírito público no 
âmbito da política.

Portanto , Sr. Presidente, este é o apelo que faço 
da tribuna desta Casa, na oportunidade, contando com 
o bom senso e, acima de tudo, com a sensibilidade e 
o espírito público da FUNASA, que hoje está sob nova 
direção, do PMDB. 

O PMDB tem fortíssima liderança no Estado do 
Pará. Que possamos entrar em acordo e encontrar uma 
saída, para se aproveitar tudo quanto já foi por água 
abaixo. É preciso muito pouco para continuar.

Há boa vontade do Governo do Estado, há tre-
menda necessidade por parte da população e, acima 
de tudo, há extraordinário interesse dos nossos Pre-
feitos em que essas obras sejam concluídas.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aproveito esta oportunidade para fazer um alerta às 
nossas autoridades federais, em especial ao Presiden-
te da República, ao Ministro da Fazenda e ao Ministro 
das Cidades, que é do meu partido.

Sr. Presidente, sou representante de um Estado 
longínquo, o Estado do Amazonas, cujo povo guerreiro 
é honrado e trabalhador. E é em nome desse povo que 
dou um grito de alerta, desta tribuna, uma vez que es-
tou perto do Palácio do Planalto e dos Ministérios.

Esse grito é dirigido ao meu Estado, em especial 
à minha querida cidade de Manaus, que hoje possui 
quase 2 milhões de habitantes e que tem um projeto 
que deu certo: a Zona Franca. Trata-se do nosso pólo 
industrial, que arrecadou recursos da ordem de 18 bi-
lhões de dólares no ano de 2005. E essa cidade tão 
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alvissareira, a campeã da Região Norte na arrecadação 
de tributos para a União, que recolhe mais de 62% de 
tributos federias para a União, não é respeitada e não é 
vista com bons olhos por parte do Governo Federal.

O apelo que faço é em relação a um preciso líqui-
do: a água. Nessa cidade tão alvissareira que é Manaus, 
quase 400 mil pessoas não têm uma bica d’água em 
casa, porque não chega tubulação de água.

Ora, o que falta para o Governo Federal acabar 
com essa problemática que já se estende por mais de 
45 anos na cidade de Manaus? 

Nós , políticos, Deputados Federais, Senadores 
da República, Deputados Estaduais, Vereadores, Go-
vernadores e Prefeitos, o que mais podemos dizer ao 
povo da periferia de Manaus?

Sr. Presidente, por intermédio de emenda de 
bancada, destinei 40 milhões de reais para a cidade 
de Manaus. Se não der para sanar o problema da falta 
d’água, pelo menos que sejam utilizados para amenizar 
o sofrimento daquelas crianças, daquele povo que bebe 
água contaminada todos os dias. Não podemos mais 
diminuir os gastos com saúde. Todos sabemos que, a 
cada 1 real investido na infra-estrutura, no saneamento 
básico, economiza-se 3 reais na saúde.

Já demos esse grito de angústia e de revolta há 
anos na Região Norte. Agora tenho a oportunidade de 
fazê-lo perto do Palácio do Planalto, para que o povo 
amazonense seja ouvido e sejamos vistos com bons 
olhos pelo Executivo Federal. Aquela cidade alvissarei-
ra contribui para o crescimento e para a riqueza deste 
País. Como falei há pouco, o nosso Estado recolhe 
62% dos tributos federais, que são repassados para 
a União. Somos campeões em arrecadação desses 
tributos. Por que o Governo Federal não faz uma par-
ceria com as nossas autoridades?

O Governador do Estado e a Prefeitura de Manaus 
estão de braços abertos. Por que não se faz essa par-
ceria, para que as gerações futuras e nossas crianças 
tenham melhor qualidade de vida. Com certeza absolu-
ta, não estaríamos com os prontos-socorros, os SPAs 
e hospitais abarrotados de pessoas doentes por terem 
bebido água contaminada de poços artesianos.

Sr. Presidente, esse apelo é veemente. Nós, po-
líticos, homens públicos, não temos mais discursos. 
Espero sensibilizar o Governo Federal. Que esses 
40 milhões de reais sejam liberados em prol daquele 
povo amazonense.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o art. 134 da Constituição Federal consigna que 
a Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado e atribui à União o dever de or-
ganizá-la na esfera federal, bem como no Distrito Fe-

deral e nos Territórios, e de prescrever normas gerais 
para a sua organização nos Estados.

A importância dessa instituição para todos os que 
se encontram impossibilitados de acessar a Justiça na 
defesa de seus direitos, por carecerem de recursos ma-
teriais para contratar os serviços de advogado, exige 
de nossa parte, representantes do povo que somos, 
profunda reflexão.

É, portanto, imbuído dessa responsabilidade que 
venho consignar a minha mais absoluta preocupação 
com o estado de abandono material a que tem sido 
relegada a Defensoria Pública da União, que, a des-
peito de seu exíguo quadro de defensores públicos, 
tem procurado atender a seus inumeráveis assistidos, 
sem, no entanto, conseguir suprir a demanda sempre 
crescente de seus serviços técnicos.

Ocorre, Sras. e Srs. Deputados, que, desde a pro-
mulgação da Carta Política até esta data, foram criados 
apenas 70 cargos de Defensor Público da União de 
Segunda Categoria, classe inicial da carreira. 

Assim, o quadro funcional da Defensoria Públi-
ca da União é integrado por somente 112 advogados, 
sendo que desses 42 eram ocupantes do cargo de 
advogado de ofício, cargo este transformado, por de-
terminação constitucional, em de Defensor Público.

Esse acanhado quadro de pessoal tem a hercúlea 
incumbência de assistir aos juridicamente necessitados 
no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, 
da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, dos Tribunais 
Superiores, em todas as Unidades da Federação e 
em todos os graus de jurisdição, além de atuar nas 
instâncias administrativas da União.

Causa estranheza, então, o descaso com que 
a defesa dos direitos dos pobres tem sido tratada no 
âmbito federal, fato evidente se compararmos a situ-
ação da Defensoria Pública à das demais carreiras 
identificadas pela Constituição Federal como “funções 
essenciais à Justiça”.

Com efeito, enquanto a União possui os exíguos 
121 Defensores Públicos, o Quadro Funcional da Ad-
vocacia-Geral da União é composto por 1.280 Advo-
gados da União, 3.780 Procuradores Federais e 2.400 
Procuradores da Fazenda Nacional, enquanto que o 
do Ministério Público Federal conta com mais de 900 
cargos da carreira.

A propósito, lembremo-nos de que atualmente, e 
em muito boa hora, está em via de ser realizado con-
curso público para provimento de cargos de Advogado 
da União, a fim de selecionar advogados incumbidos 
de representar, em juízo ou fora dele, os interesses 
da União.

Por outro lado, também ao Ministério Público, 
fiscal da lei e procurador da sociedade, não se tem 
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negado condições para bem desempenhar suas rele-
vantes funções institucionais.

Diante de tal discrepância de tratamento, pergun-
ta-se: qual seria a sua razão?

Recuso-me a acreditar que tal atitude traduza 
preconceito contra os direitos dos cidadãos carentes 
de bens materiais, pois conforta-me constatar que 
inúmeros Estados e o Distrito Federal, mesmo enfren-
tando imensas dificuldades financeiras, têm procurado 
cumprir com esse seu dever legal.

Ainda muito recentemente, o Estado de São Paulo 
aprovou a criação da sua Defensoria Pública, estrutu-
rando-a por lei orgânica própria.

Pretendo crer, ao invés, que essa omissão dos 
Poderes da República deriva do não aprofundamento 
da análise da questão, incompatível que tal conduta é 
com o próprio momento que vivemos, quando as ações 
voltadas para o social são tidas como prioritárias pelo 
Poder Executivo Federal.

Assim, já se faz tardia a ampliação do quadro de 
membros da carreira e o do pessoal de apoio à Defen-
soria Pública da União, com a criação de Núcleos nos 
Estados, como é o caso do Amazonas.

É, portanto, indispensável que o Poder Executi-
vo dê tratamento prioritário ao anteprojeto de criação 
de cargos de Defensor Público da União, adequando 
o seu quadro funcional ao necessário para fornecer a 
melhor defesa técnica aos hiposuficientes.

É também premente que o Poder Legislativo instale 
a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nº 358, 
de 2005, que dará à Defensoria Pública as condições para 
bem prestar o relevante múnus que desempenha.

Muito obrigado.
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 or-

dem.) – Sr. Presidente, venho a esta tribuna para tratar 
de uma situação muito grave que está acontecendo 
em Pernambuco. Trata-se de denúncia que chegou a 
mim, por intermédio do Movimento de Direitos Huma-
nos e do Movimento de Mulheres de Pernambuco, de 
violência contra a mulher. 

Ontem foi realizada uma manifestação que se 
repetirá todas as terças-feiras, pois, em 24 dias, 36 
mulheres foram assassinadas em Recife. Também já 
existe estatística crescente na Zona da Mata, em re-
giões próximas da Capital, de que está havendo mais 
de uma morte por dia. 

Setenta e cinco por cento dos casos, segundo 
a Delegada da Mulher Cláudia Molina, devem-se a 
conflitos familiares. 

Esta Casa deve dar uma resposta a essa situa-
ção. O Projeto nº 4.559, de 2004, de autoria do Poder 
Executivo, do qual fui Relatora de mérito na Comissão 
de Seguridade Social, responde a demandas de todos 
os Estados.

Gostaria de solicitar, por meio da Presidência 
desta Casa, que não apenas manifestássemos apoio 
imediato a Pernambuco, pela situação que vive, mas 
que imediatamente incluíssemos na pauta o Projeto nº 
4.559, de 2004, para garantir a celeridade de sua trami-
tação e ocupar o vácuo que existe hoje na legislação. 
Já existem o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
o Estatuto do Idoso, mas, com relação à questão da 
mulher, há um vácuo legal.

Solidarizo-me com as mulheres e com esse mo-
vimento de Pernambuco e peço providências urgentes 
a esta Casa, em nome dessa luta contra a violência 
doméstica contra a mulher. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na próxima sexta-feira, 3 de fevereiro, esta-
rei, juntamente com o Ministro da Agricultura, Roberto 
Rodrigues, com o Diretor-Presidente da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Dr. Silvio 
Crestana, e com o ex-Ministro de Ciência e Tecnologia, 
Deputado Eduardo Campos, na solenidade de inaugu-
ração do Laboratório de Enologia da Embrapa Semi-
Árido, apresentação do Centro de Tecnologia da Uva 
e do Vinho do Governo de Pernambuco e lançamento 
do Agrishow Semi-Árido pela Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ, no 
Município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

Esses eventos expressam o potencial produtivo do 
Nordeste para as atividades vinculadas ao agronegócio, 
como é o caso dos vinhos, e à agricultura familiar das 
áreas que dependem das chuvas para produzir.

O Laboratório de Enologia é um dos mais mo-
dernos do País para a pesquisa com vinho. Em suas 
atividades de pesquisa estarão envolvidas diretamente 
os especialistas da Embrapa Semi-Árido e Embrapa 
Uva e Vinho. O laboratório foi construído com recur-
sos da ordem de 1 milhão de reais da Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP, vinculada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. A EMBRAPA investiu cerca 
de 400 mil reais.

A atuação do Laboratório de Enologia, Sr. Pre-
sidente, será fundamental para atestar a produção 
de vinhos de qualidade no semi-árido do Nordeste. A 
vinicultura no Submédio São Francisco, uma região 
tropical, é novidade que até há pouco era desconsi-
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derada pelos segmentos mais tradicionais do setor em 
âmbito mundial.

As zonas tradicionais produtoras de vinho finais 
no mundo encontram-se localizadas entre os parale-
los 30º e 45º de latitude norte e 30º e 45º da latitude 
sul. Essas áreas correspondem às áreas vinícolas da 
França e dos Estados Unidos, no hemisfério norte, e 
as do Chile, da Argentina, da África do Sul e da Aus-
trália, no sul. São locais bem distantes de onde cer-
ca de 7 vinícolas processam uva e fazem um vinho 
de qualidade crescente no Submédio São Francisco, 
especialmente nas cidades de Lagoa Grande, Santa 
Maria da Boa Vista e Petrolina, do lado de Pernambu-
co, e em Casa Nova, na Bahia. É uma região de clima 
diferente e que está pondo abaixo todos os tabus em 
termos de produção de vinho.

O setor vinícola do Submédio São Francisco, 
embora tenha pouco tempo de atividade, apenas 25 
anos, apresenta significativo crescimento. A produção 
de vinho no Estado de Pernambuco, que era de 648 
mil litros em 1995, saltou para 2 milhões de litros em 
1999. Em 2005, ela cresceu e chegou a 7,5 milhões 
de litros. Até 2010, projeta-se uma produção de 25 
milhões de litros de vinhos e espumantes.

Um fator favorável à dinamização do negócio 
vinícola na região, Sr. Presidente, é a forma institucio-
nalizada de ações conjuntas envolvendo a iniciativa 
privada e as instituições públicas. O Programa do Vi-
nho do Vale do São Francisco, elaborado pelo Governo 
pernambucano, inaugura nessa oportunidade o Cen-
tro Tecnológico da Uva e do Vinho, que, ao lado das 
pesquisas realizadas pelo Laboratório de Enologia, 
avançará suas atividades para as áreas de formação 
profissional e empreendedorismo. 

Esse centro, dotado de salas de treinamento e de 
equipamentos de videoconferência, será administrado 
pela EMBRAPA e pela Secretaria Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente.

Ainda no dia da inauguração do laboratório, as 
autoridades irão se deslocar até a sede do escritório 
da EMBRAPA de Petrolina para fazerem oficialmente 
o lançamento da Feira Agrishow do Semi-Árido. Desse 
lançamento participaram ainda a Associação Brasileira 
de Agribusiness – ABAG, a Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ, a 
Associação Nacional para Difusão de Adubos – ANDA 
e a Sociedade Rural Brasileira – SRB, realizadores 
do Sistema Agrishow, juntamente com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes 
de Pernambuco e a Secretaria de Produção Rural e 
Reforma Agrária.

O evento acontecerá de 11 a 15 de julho e será 
instalado em uma área de 20 hectares. O público-alvo 

é de 20 mil produtores rurais da região. Dez unidades 
da EMBRAPA irão expor mais de 100 tecnologias. A 
feira irá apresentar tecnologias, produtos e serviços 
com ênfase nas práticas de uso racional dos recursos 
naturais, de manejo dos recursos hídricos e de práti-
cas e processos de criação e de cultivo.

Fico muito feliz, Sr. Presidente, em testemunhar 
o desenvolvimento de Petrolina e toda a região do Vale 
do São Francisco.

Durante o discurso do Sr. Gonzaga Pa-
triota, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Sr. Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a revolução silenciosa da globalização, na 
era dos satélites intercontinentais, da cibernética e das 
moléculas do DNA, sinaliza que a riqueza das nações 
está sendo gerada pela dinâmica do conhecimento e 
da capacidade de produzir novas tecnologias, na al-
vorada do novo século e do terceiro milênio. 

O conhecimento é a raiz da ciência e da tec-
nologia. A educação é a raiz do conhecimento e do 
humanismo. 

O Japão do pós-guerra, com a economia em ru-
ínas e padecendo sob o holocausto das bombas atô-
micas de Hiroshima e Nagasaki, ao tornar-se a segun-
da economia do mundo nos tempos presentes, serve 
como paradigma de que a educação é fator catalisador 
na geração de riqueza das nações. Não bastariam os 
investimentos maciços em bens de capital e infra-es-
trutura se não fosse a educação para impulsionar a 
energia criativa do povo japonês. 

Sob o signo do conhecimento e da informação, 
a educação é a mão invisível de que falava o econo-
mista Adam Smith, ao analisar as leis que regem a 
economia de mercado, para mover o círculo virtuoso 
das sociedades modernas. Esgotou-se o ciclo do libe-
ralismo clássico em que o mercado se auto-regulava e 
desse modo os agentes econômicos eram estimulados 
para prover as demandas sociais e gerar o desenvol-
vimento. O Estado pós-liberal deixou de ser provedor 
para ser indutor do avanço das sociedades. Não basta 
crescer, impõe-se o desenvolvimento econômico para 
o resgate das dívidas sociais. 

Com uma população estimada de mais de 1 bi-
lhão e 100 milhões de habitantes, a Índia é um país 
de cultura milenar que investe maciçamente em edu-
cação para alcançar um crescimento vertiginoso em 
torno de 8% do PIB anual, com base nas exportações 
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industriais e liderança mundial em tecnologia de in-
formática. Os chamados OCDs, sigla em inglês dos 
parques industriais tecnológicos, em tradução livre, 
lideram em todo o mundo a produção e exportação de 
softwares como o setor mais dinâmico e em expansão 
da economia nacional. 

Com seus números gigantescos, a Índia possui 
cerca de 3 milhões de cientistas, 800 mil pós-gradu-
ados em ciências, 1 milhão de graduados em enge-
nharia e mais de 300 mil doutores. Em resumo, a Índia 
possui a maior força de trabalho científica em língua 
inglesa no mundo depois dos Estados Unidos. Esse é 
o seu diferencial positivo para avançar nas áreas de 
biotecnologia, indústria farmacêutica e tecnologia de 
informática. 

Deve ser ressaltado que o extraordinário desen-
volvimento da Índia vem sendo alcançado a despeito da 
dependência das importações de petróleo, em torno de 
80% do consumo a um custo de 14 bilhões de dólares 
ao ano. Mesmo assim, as exportações proporcionam 
reservas acima de 75 bilhões de dólares e assim pros-
segue o ciclo de desenvolvimento. O novo caminho das 
Índias é considerado a alternativa mais construtiva para 
redimir o imenso contingente de pobreza remanescente 
de séculos de estagnação econômica. 

Às vésperas de ser auto-suficiente em petróleo 
e líder mundial na exploração de fontes alternativas 
de energia, o Brasil poderia espelhar-se no caminho 
das Índias para investir na vanguarda da educação e 
potencializar seu ritmo desenvolvimentista. A estabi-
lização da economia é etapa consolidada que deverá 
ser seqüenciada pelas prioridades sociais a partir da 
educação. 

A Coréia do Sul, assim como o Japão, ostenta 
o exemplo admirável para os países emergentes do 
mundo de como os programas massivos e persistentes 
em educação resultaram no “milagre” da prosperida-
de e elevação da qualidade de vida da população. O 
“milagre” econômico dos “Tigres Asiáticos” poderá ser 
traduzido com propriedade como o “milagre da educa-
ção”, em termos pragmáticos e realistas. 

Sras. e Srs. Parlamentares, ao falar em educação, 
na era do conhecimento, da globalização e da ciberné-
tica, certamente deveremos entender a expressão em 
seu sentido mais abrangente, como sendo educação 
para o trabalho, para a cidadania e para o convívio 
social e democrático.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o final do ano passado foi marcado 
por um dos mais veementes protestos que já se viu 
contra o descaso do Poder Executivo da União pela 

Polícia Federal, assim como pelo uso político que o 
Governo Federal dela faz, pretendendo auferir inde-
vidos dividendos das ações que a mesma realiza por 
todo o nosso País, enquanto segue a inaugurar novas 
delegacias apenas com objetivos eleitorais.

Sr. Presidente, em novembro de 2005, com enor-
me sucesso, foi lançada a Campanha Nacional de 
Valorização da Polícia Federal, na qual, pela primeira 
vez na história, a Associação Brasileira dos Policiais 
Federais e Profissionais Peritos em Identificação, a 
Associação Nacional dos Delegados da Polícia Fe-
deral, a Associação Nacional dos Servidores de Apoio 
Logístico da Polícia Federal, a Associação Nacional 
das Entidades Associativas dos Servidores da Polícia 
Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais 
Federais, a Federação Nacional dos Policiais Federais 
e o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, em 
total unidade de pensamento e ação, congregaram os 
servidores policiais e administrativos do Departamen-
to de Polícia Federal no Grupo das Entidades Repre-
sentativas de Classe, propugnando, basicamente, por 
reivindicações que podem ser consolidadas no tripé 
remuneração/pessoal/material. 

Sob a ótica da remuneração, ao lado de um sa-
lário que a todos dignifique, acresça-se a necessida-
de de diárias honestas e de um plano de saúde de 
qualidade, não sendo demais lembrar que os policiais 
federais, assim como os demais servidores, estão há 
10 anos com seus salários estagnados e depreciados 
pela escalada inflacionária, sendo urgente a devida 
reposição salarial.

Não bastasse, a carência de recursos humanos e 
materiais se faz sentir em todas as instâncias do órgão, 
o que reflete na falta de uma estrutura decente para 
que as unidades funcionem minimamente adequadas 
ao desempenho que delas se pode esperar.

O Governo Federal tem-se feito de surdo aos 
apelos e aos protestos dos policiais federais, não aten-
dendo a nenhuma das reivindicações das entidades 
de classe, deixando que a situação paulatinamente 
se agrave e que o grau de insatisfação se intensifique 
e se alastre. 

O que se percebe, nitidamente, é que o Gover-
no Federal só lembra da sua Polícia para dela fazer 
instrumento de marketing, no que é muito hábil, alar-
deando para a opinião pública os sucessos obtidos 
pelas operações da Polícia Federal como atos da sua 
gestão, ainda que deixando-a à míngua.

Sras. e Srs. Deputados, na verdade, por vezes, 
somos levados a crer que a muitos não interessa maior 
eficiência e profissionalismo da Polícia Federal, pois isso 
poderia dar-lhe asas para um alcance que incomodaria 
a alguns interesses poderosos e espúrios.
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A mitigação dos recursos limita a sua autonomia, 
de modo que eles só aparecem nas ocasiões em que 
as ações poderão favorecer a imagem do Governo 
Federal na mídia. Não sendo assim, quase não há di-
árias e se porventura aparecem chegam com atraso 
e em valores irrisórios, insuficientes para cobrir a ali-
mentação e a hospedagem dos policiais que se des-
locam em missão.

Falta bastante de tudo: servidores policiais e ad-
ministrativos, viaturas, computadores, papel, tinta para 
impressoras, fotocopiadora, ao mesmo tempo em que, 
só no Estado de São Paulo, quase 30 mil inquéritos 
se arrastam por anos a fio, concorrendo para a impu-
nidade que se alastra pelo País.

Sr. Presidente, no bojo da Campanha Nacional 
de Valorização da Polícia Federal, não custa recordar 
que essa instituição, apesar de todos os percalços por 
que passa, tornou-se ícone do combate à fraude e à 
corrupção, diuturnamente realizando operações que 
levam ao desbaratamento de quadrilhas que afetam 
diretamente a administração pública e o patrimônio 
do povo brasileiro.

É inegável os milhões de reais que deixaram de 
ser sangrados dos cofres públicos como resultado das 
investigações incansavelmente conduzidas pelos de-
legados, peritos e agentes da Polícia Federal, eviden-
ciando que cada centavo aplicado naquela instituição 
proporciona um retorno incomensuravelmente maior 
para o País.

Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, toda essa expectativa cai por terra quando se 
toma conhecimento da redução, em 36 milhões de 
reais, que o orçamento da Polícia Federal sofreu para 
o ano de 2006.

Srs. Parlamentares, a quem pode interessar esse 
estado de coisas?

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é grande a minha preocupação com a che-
gada do período de chuvas, é iminente a ameaça de 
epidemia de doenças endêmicas, como a dengue, no 
Estado do Rio de Janeiro. Preocupação que se justifi-
ca plenamente pelos números que todos os anos são 
divulgados pela Subsecretaria Estadual de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro. 

São muitas as lições que podemos tirar desses 
dados. A primeira é que a boa condição da saúde de um 
povo não é patrimônio histórico, mas conquista diária, 
triunfo de uma campanha permanente. Podemos dizer 
que o preço da saúde é a eterna vigilância... 

Em 1991, a população fluminense já havia sido 
vítima de um grande surto de dengue, que, por inge-
nuidade ou desinformação, julgávamos nunca mais 

recrudescesse. Anos depois, a doença volta, como a 
nos lembrar que não há epidemia terminantemente 
derrotada, mas apenas sob controle.

A vitória do Brasil na luta contra a poliomielite 
é exemplar: descuide-se o Governo das excelentes 
campanhas de vacinação e a paralisia infantil reapa-
recerá, aleijando e matando milhões de brasileiros. 
Assim também como a febre amarela, a tuberculose 
e a varíola.

A segunda lição que a dengue nos dá é que não 
se vencem os grandes desafios nacionais sem a arre-
gimentação do povo, a mobilização da sociedade. Foi 
o que aconteceu, há pouco, com o racionamento da 
energia elétrica: por maiores que se mostrassem os 
esforços do Governo, praticamente nada se alcança-
ria sem a participação da comunidade, a adesão dos 
consumidores. Não obstante o gigantismo territorial e 
a magnitude da população, impressionam a rapidez 
e o ânimo com que os brasileiros se unem por uma 
causa pública, um ideal comum.

Compete-nos, pois, convocar os cidadãos para 
uma luta sem tréguas contra a dengue. O interesse 
não é apenas da União, dos Estados e dos Municípios. 
Diz respeito a cada um de nós, brasileiros conscien-
tes de que a saúde pública não pode ser privilégio de 
ninguém, porque é direito de todos.

O Brasil tem dado provas, a si mesmo e ao mundo, 
de que sabe responder com determinação e firmeza 
aos problemas que o desafiam. Nosso programa contra 
a AIDS é modelo para muitos países, unanimemente 
elogiado pela postura digna e corajosa com que so-
brepomos a saúde e a vida a interesses industriais e 
a valores econômicos. Pois que se repita a dose no 
combate à dengue, em nome do respeito e da assis-
tência médica devidos ao povo, ao homem comum, ao 
cidadão anônimo.

Essa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
atitude que esperamos do Governo na guerra com que 
haveremos de abater a dengue. A vitória, mais do que 
da União, dos Estados e dos Municípios, será do Brasil 
e do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Nelson Bornier, 
o Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino-
cêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Sandes Júnior.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último ano, a nossa legislação sanitá-
ria foi aprimorada por esta Casa legislativa. Em junho 
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de 2005, aprovamos a Lei nº 11.255/05 – que trata da 
Política de Prevenção e Atenção Integral à Saúde da 
Pessoa Portadora de Hepatite – e ainda em dezembro 
pudemos vê-la sancionada e publicada.

Foi, para mim, grande honra ter participado da 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania em que foi votada. Com orgulho, pude ma-
nifestar-me naquele dia a favor de sua aprovação. Com 
a mesma satisfação, regozijo-me hoje por sua vigên-
cia. De fato, senhores, trata-se de avanço louvável em 
nosso arcabouço legal.

Em minha atividade como radialista, tive muitas 
vezes a oportunidade de conhecer o sofrimento da 
nossa população mais necessitada. Senti como meus 
tantos infortúnios de que fui testemunha. Sofri junta-
mente com os nossos honrados cidadãos as agruras da 
vida cotidiana. E, dentre tantas dores que presenciei, 
destaco aquelas provenientes de várias doenças. Elas 
sempre me comoveram de maneira especial.

Porém, se sofria naquela época, padeço ainda 
mais hoje. Senhoras e Senhores, tenho certeza de ser 
opinião consensual que a nossa atividade legislativa 
nos solidariza com as maiores aflições da população. 
É por isso que tanto me alegro com essa nova lei.

De fato, quero parabenizar publicamente a autora 
da iniciativa, a nossa ilustre colega Mariângela Duarte. 
Foi com imensa propriedade que esta insigne Parla-
mentar pôde captar a necessidade tão premente de 
regulamentação da matéria. Fez-se porta-voz de tantos 
cidadãos que sempre demandaram tal medida.

A nova lei prevê que o Poder Público estabele-
cerá diretrizes para a política de prevenção e atenção 
à saúde do portador de hepatite. De forma consisten-
te, pretende que se priorizem as ações de vigilância, 
para permitir o diagnóstico mais precoce da patologia. 
Com esse procedimento, será possível garantir que a 
evolução de muitos pacientes ocorra de forma mais 
benigna.

Além disso, a iniciativa inclui dispositivo que visa 
a incrementar a captação de órgãos para transplante. 
Considerando que percentual importante dos casos 
de hepatite crônica evolui para insuficiência hepática, 
o transplante torna-se medida vital para assegurar 
maior sobrevida aos pacientes, e com melhoria de sua 
qualidade de vida.

Nobres pares, a norma ainda contém medidas 
para capacitação dos profissionais de saúde, além 
de atualização periódica dos conhecimentos. Dessa 
forma, assim como ocorre com a AIDS, o tratamento 
oferecido aos pacientes de hepatite tende a tornar-se 
exemplar no Brasil.

Repito: é um grande avanço; e esse avanço já 
era há muito necessário. Somente quem convive com 

um paciente de hepatite viral crônica pode compre-
ender o sofrimento decorrente da patologia. Medida 
qualquer poderia ser considerada desnecessária para 
o alívio dessa dor.

Infelizmente, ainda não existem dados precisos 
quanto à prevalência das hepatites virais em nosso 
meio. Todavia, recente série histórica publicada pelo 
Ministério da Saúde apontou aumento importante na 
notificação dos casos. Em 1994, foram registrados 
cerca de 2 mil casos das hepatites A, B e C no Brasil; 
já os dados mais recentes apontam que no ano de 
2003 foram notificados cerca de 20 mil casos. Ainda 
que isso seja apenas decorrente do incremento das 
notificações, o crescimento foi assustador para ape-
nas uma década.

De qualquer forma, é evidente que a população 
infectada não é pequena. A Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde estima, por exemplo, 
que pelo menos 1,5 milhão de pessoas já tenham tido 
contato com o vírus da hepatite C no Brasil.

Esses são apenas alguns dados. Contudo, o mais 
importante neste momento é saber que agora, depois 
de tantos anos, a população afetada poderá contar 
com novos mecanismos legais de proteção. Não se 
trata apenas de mais um benefício concedido a uma 
parcela da comunidade, mas, sim, de uma atitude em 
prol da ampliação da justiça social neste País.

Sim, meus pares, quero enfatizar o avanço repre-
sentado pela nova lei. A política de prevenção e aten-
ção à saúde do portador de hepatite implica avanço 
significativo no ordenamento jurídico brasileiro. Reitero 
aqui a grande felicidade que experimentei por partici-
par de sua aprovação.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL-PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tendo-se como consensual ser a 
educação fator primordial para o processo de desen-
volvimento de um país, é lamentável constatar que o 
Brasil vai mal, muito mal. A rigor, pouco temos evoluí-
do em alguns aspectos do setor; e, em outros, temos 
até involuído.

Reconheça-se, por justiça, o esforço do Poder 
Público, em todos os níveis. Reconheça-se a impor-
tância de programas que vêm sendo implementados, 
com vistas tanto ao acesso de crianças à escola quan-
to à alfabetização de adultos; programas, inclusive, de 
cunho assistencialista, paralelo ou indutor, que até por 
isso não deixam de ter validade. Também se reconheça, 
na mesma linha de coerência, a participação solidária 
da sociedade, qual sucede com instituições privadas, 
não-governamentais, voluntariamente postas a servi-
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ço da elevada causa pedagógica, sem excluir a ajuda 
internacional e estrangeira. 

Mas é imperioso também reconhecer, Sr. Pre-
sidente, a insuficiência de todas essas ações, pois o 
problema persiste como uma espécie de maldição que 
tem muitos nomes: planejamento inadequado, inclusi-
ve no que concerne à rigorosa aplicação das verbas 
orçamentárias; a relativa desconsideração às especi-
ficidades regionais em um espaço geográfico gigan-
tesco; o velho impasse causado pelo despreparo de 
corpos docentes, tradicionalmente mal-remunerados; 
as múltiplas dificuldades de assimilação dos ensina-
mentos, à conta de precariedades de deslocamento, 
de material escolar adequado, de estrutura física incon-
dizente com o correto exercício didático, das próprias 
condições de pobreza de parcelas extravagantes das 
nossas populações. E assim por diante.

O fato, porém, a verdade irrecorrível, é que esta-
mos caminhando muito lentamente em busca do obje-
tivo prioritário de eliminar ou mitigar ponderavelmente 
a chaga da deseducação, o que equivale a dizer, em 
última instância, a doença do subdesenvolvimento.

Em conseqüência, já se sabe praticamente invia-
bilizado o atingimento, pelo Brasil, das metas de edu-
cação traçadas, com louvável otimismo, pelas Nações 
Unidas, em 2000. Naquela oportunidade, projetou-se 
para o ano 2015 a redução, quando nada pela metade, 
do número de analfabetos no planeta, aí também consi-
derados os maiores de 15 anos, que ainda constituem 
cerca de 20% da população mundial. Tais propósitos 
estão longe de ser alcançados.

O relatório global Educação para Todos, versão 
2006, recém-divulgado pela Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
pouco apresenta de auspicioso para o Brasil, salvo no 
que respeita ao índice de matrículas, onde se registrou 
um avanço que nos situa quase no patamar de países 
como Hungria e Polônia, além de nos proporcionar 
uma pequena melhora no ranking, se é que assim se 
pode considerar a ascensão de um degrau: entre 121 
países, logramos ocupar o 71º lugar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, termina 
aí o dado positivo, conquanto para lá de modesto: se 
avaliado o número de crianças que chegam à 5º sé-
rie do ensino fundamental, despencamos para a 85º 
colocação, ao lado de países africanos como Zâmbia 
e Senegal. E ainda: o Brasil exibe o mais alto grau de 
repetência de toda a América Latina. A insatisfatória 
qualidade do nosso processo educacional, com as 
deficiências já apontadas, responde pelo problema 
da não-assimilação do ensino ministrado, para a qual, 
segundo a UNESCO, seria necessário que as crian-
ças passassem entre 4h25min e 5 horas diárias nas 

dependências escolares para realmente aprenderem. 
A média brasileira é de apenas 4h15, sendo que em 
muitos Estados não chega a 4 horas.

Como se vê, o grande desafio não reside tão-
somente no aspecto quantitativo – pois conseguimos 
encaminhar aos educandários, bem ou mal, a maior 
parte das nossas crianças -, mas na falta de qualidade 
predominante. Se a essa precariedade adicionar-se 
o nosso insatisfatório desempenho na tarefa de alfa-
betização de adultos, teremos o panorama completo 
da crítica situação nacional nesse fator essencial ao 
desenvolvimento.

Caberia ainda considerar, Sr. Presidente, mes-
mo de passagem, que a alfabetização, por si mesma, 
embora necessária, não é suficiente para configurar 
a capacidade de compreensão do sentido dos textos, 
de sua introjecção no universo mental de quem lê ou 
escreve. Há aí também todo um longo caminho a per-
correr e que deita raízes no processo de formação da 
nossa nacionalidade, da mentalidade vigorante, dos 
nossos elementos culturais, de par com a hegemonia 
dos modernos veículos de comunicação audio-ima-
gística, como tal desvinculados da palavra escrita, 
que exige atenção, concentração, capacidade crítica 
sobre a realidade, posicionamento ativo perante o 
mundo em derredor.

Enquanto não superarmos as carências atuais, 
continuaremos a amargar a postergação dos nossos 
projetos construtivos de uma grande nação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o conhecimento oferecido nos cursos superiores 
garante às instituições de ensino superior a credibili-
dade e a perspectiva de desenvolvimento seguro para 
todos aqueles que ingressam em uma universidade. 

A Universidade Federal da Grande Dourados – 
UFGD, recém-criada pelo Sr. Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, trilha seus primeiros passos 
já com essa condição, e em seu primeiro ano pode 
oferecer aos seus alunos a garantia de cursos com o 
reconhecimento do Ministério da Educação, para que 
jamais eles convivam com a insegurança de termina-
rem sua formação sem ter a certeza de que poderão 
exercê-la profissionalmente por conta da necessidade 
de regularização do curso.

Com muito orgulho, quero parabenizar a UFGD 
por ter seu Curso de Direito reconhecido pelo MEC, 
conforme dispõe a Portaria nº 59, publicada no Diário 
Oficial da União do último dia 12 de janeiro. Sinto-me 
recompensado por ter sido o Parlamentar que acom-
panhou toda a tramitação da solicitação do reconhe-
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cimento. E, nesta oportunidade, quero agradecer ao 
Sr. Ministro Fernando Haddad e a toda a sua equipe 
o empenho na agilização do processo que culminou 
com a aprovação da matéria. 

Sei, senhoras e senhores, que além de estarmos 
oferecendo formação acadêmica da melhor qualidade 
àqueles que ingressarem na UFGD, estamos também 
permitindo que os alunos que se formaram no campus 
de Dourados da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul tenham seu diploma reconhecido e, assim, além 
de exercerem tão nobre profissão, assumam cargos 
conquistados em concursos.

Mas não paramos por aí, Sr. Presidente. Já en-
caminhamos nova reivindicação ao Ministério da Edu-
cação. Sabedores do resultado positivo no pedido an-
terior, os formandos do Curso de Medicina também 
nos procuraram. E estamos novamente pleiteando ao 
MEC o reconhecimento do Curso de Medicina. Já en-
caminhamos as documentações necessárias aos ór-
gãos competentes e temos a convicção de que, sem 
sombra de dúvida, em muito pouco tempo mais este 
curso estará recebendo a aprovação e o reconheci-
mento ansiosamente esperados por todos os alunos 
e seus familiares.

Assim, senhoras e senhores, volto a agradecer 
a todos os que, de forma direta ou indireta, colaboram 
para que a nossa Universidade Federal da Grande 
Dourados inicie as suas atividades alcançando pata-
mares semelhantes aos das maiores instituições edu-
cacionais brasileiras.

Finalizando, parabenizo todos os formandos do 
Curso de Direito que, a partir de agora, podem exer-
cer a sua formação de fato e de direito, assim como 
antecipo os cumprimentos aos alunos de Medicina, 
que certamente estarão comemorando também a le-
galização do curso.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas decidiu, no ano passado, que, a partir 
de 2006, o dia 27 de janeiro será lembrado anualmente 
como o Dia do Holocausto.

Por unanimidade, os membros da ONU entende-
ram o sentido de instituir um dia, no vasto calendário 
de comemorações mundiais, para lembrar o assassi-
nato vil de 6 milhões de judeus e impedir que esses 
fatos caiam no esquecimento.

A data escolhida foi essa porque no dia 27 de 
janeiro, há 61 anos, o campo de concentração de Aus-
chwitz foi tomado por tropas da extinta União Soviéti-
ca vindas do leste da Europa. Auschwitz passou a ser 

visto, desde então, como a expressão, o símbolo e o 
emblema dos horrores do Holocausto. 

Naquele dia, o mundo conheceu uma parcela da 
extensão de verdadeira linha de montagem da morte 
que as tropas do regime nazista disseminaram pela 
Europa durante a Segunda Guerra Mundial, com o 
único objetivo de exterminar os judeus. 

Os detalhes dela surgiram 1 ano depois, durante 
os trabalhos do famoso Tribunal de Nuremberg, e na 
década seguinte, no julgamento de Adolf Eichmann, 
quando se desvendou aquilo que viria a ser chamado 
de “a banalidade do mal”.

Estive em Auschwitz, localidade próxima a Cra-
cóvia, e recomendo a todas as pessoas de bem que 
desejam compreender o que aconteceu conhecerem 
aquela área de galpões e pequenos edifícios de 2 an-
dares, cercados de filas duplas de arame farpado que, 
durante a guerra, eram eletrificados. 

Mas há muitos outros campos de extermínio, pre-
servados pelos governos numa prestação de serviço 
à consciência humana. Há campos em Mauthausen, 
Maidanek, Belzec, Bergen-Belsen, Ravensbruck e em 
todos os locais por onde passaram as botas dos sol-
dados nazistas. 

Quando se ultrapassa o grande portão no qual 
se lê a irônica frase “o trabalho liberta”, escrita em ale-
mão, as pessoas se tornam presas do silêncio. Parece 
que as palavras não conseguem mais sair da garganta 
porque o silêncio é imperioso. É preciso o silêncio para 
imaginar os horrores que ocorreram nesses campos 
de extermínio, cuja existência em algum momento da 
história da humanidade deve ser compreendida como 
inequívoco sinal de perigo. 

O Holocausto conseguiu a proeza de provar do 
que o homem é capaz de fazer com outro homem. 

Os que escapavam à primeira seleção, logo que 
desembarcavam dos trens eram enviados às câmaras 
de gás e depois aos crematórios. Ou eram destinados 
aos trabalhos forçados, ou simplesmente enviados aos 
galpões, onde definhavam até a morte. 

O Holocausto conseguiu mostrar que os sofri-
mentos materiais a que se submeteram homens e 
mulheres eram comparativamente poucos e diziam 
respeito à fome e às doenças. Nos campos morria-se 
de fome, de doenças, mas também e principalmente 
devido a espancamentos, fuzilamentos sumários, tiro 
ao alvo contra seres humanos. 

Fora dos campos promoviam-se assassinatos 
em massa. As vítimas eleitas e preferidas eram os ju-
deus. Levavam-nos aos magotes para a periferia das 
cidades por onde passavam as tropas alemãs, onde 
eram fuzilados à beira de valas largas, profundas e 
compridas que as próprias vítimas cavavam. 
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Nesta caminhada para a morte, os assassinos 
incluíam comunistas, sindicalistas, ciganos, homos-
sexuais, adversários políticos de ocasião, vinganças 
pessoais de nazistas locais. Para não sujar as mãos, 
abriam as portas das cadeias e libertavam os crimi-
nosos. 

Srs. Deputados, a nossa esperança é de que as 
próximas gerações sempre se lembrem do que acon-
teceu nos campos da Europa há mais de 60 anos, e 
que depois se repetiu, em menor escala, no Cambodja, 
em Ruanda, na Bósnia e no Kosovo. 

A nossa esperança é de que líderes de respon-
sabilidade, que os atuais dirigentes do Irã e de outros 
países, não embarquem na mentira de que o Holo-
causto não existiu, de que se trata de um mito e de 
que é necessário convocar conferência científica para 
comprovar a sua autenticidade. 

Temos a missão de educar as próximas gerações 
para os perigos do anti-semitismo, porque é a sínte-
se e a expressão de todas as formas de intolerância, 
discriminação e racismo.

Esse é o dever de todos aqueles que têm cons-
ciência da importância histórica de lembrar esse crime 
contra a humanidade, para que ocorrências como essa 
jamais se repitam e para que todos os homens possam 
viver em paz, em liberdade e com dignidade. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o número de mulheres matriculadas em 
instituições de ensino superior cresceu 22% a mais do 
que o de homens, entre 1991 e 2005. O crescimento 
feminino foi de 181% (de 833 mil para 2,3 milhões de 
matrículas) e o masculino, de 148% (de 731 mil para 
1,8 milhão), segundo dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

De acordo com a gerente de projetos da Secreta-
ria Especial de Políticas para as Mulheres, Dirce Grosz, 
o aumento da escolarização das mulheres começou 
a ser verificado na década de 80. Ela não conhece 
estudos que expliquem o fenômeno da explosão de 
matrículas femininas no ensino superior, mas arrisca 
algumas respostas, entre elas a de que há proporção 
maior de mulheres na população, principalmente a 
partir dos 20 anos de idade. Existem mais mulheres 
terminando o ensino médio do que homens. As mu-
lheres buscam cada vez mais o aperfeiçoamento para 
conseguir melhor colocação no mercado de trabalho. 
Elas estão despertando para a procura dos seus di-
reitos e do seu espaço. E questionam os papéis que 

até então a sociedade lhes impôs, entre eles o cuida-
do da família. 

Em parte isso é verdade, Sras. e Srs. Deputados. 
No entanto, está longe de ser a razão maior para a 
ascensão feminina nas universidades. Em uma ava-
liação mais complexa, com cruzamento específico de 
dados, o que vem à tona é condição extremamente 
desfavorável para a Nação. A grande verdade é que, 
em face da desproporcional distribuição de renda, os 
homens estão assumido mais cedo seus postos de 
trabalho. A veemente necessidade de sobrevivência 
tem feito com que muitos ingressem no mercado de 
trabalho sem ainda atingirem a formação escolar ou 
profissional necessária. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está sendo refletido na demanda existente no setor 
produtivo por profissionais capacitados. Está tam-
bém exposto na dificuldade de se engrenar o primeiro 
emprego dentro de metas consideráveis. Portanto, é 
legítimo que as mulheres alcancem melhores condi-
ções no mercado de trabalho, sobretudo pela deter-
minação que estão demonstrando em busca da sua 
capacitação. Tentar passar por cima dessa realidade 
voltada para a formação da mão-de-obra básica com-
promete a perspectiva de maior competitividade por 
mais mercados. 

Quem concorda com isso é o Diretor de Estatís-
ticas do Ensino Superior do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais (INEP), Dilvo Ristoff. 
Ele destaca, entretanto, que o fenômeno expõe um 
problema do sistema educacional brasileiro: a evasão 
escolar dos homens por conta do trabalho, que se ini-
cia no segundo segmento do ensino fundamental e se 
agrava ao longo da escalada educacional. 

Se em 1991 a diferença de matrículas entre os 
2 sexos era de 132 mil, hoje ela já chega a 529 mil. 
Atualmente, cerca de 56% das matrículas nos cursos 
de graduação pertencem a mulheres. Isso numa so-
ciedade em que as mulheres representam 50,7% da 
população. 

Quando os números ultrapassam a proporção do 
que existe na sociedade, algo parece estar errado. Se 
o homem trabalha mais cedo, se quiser continuar tra-
balhando e é pobre, como é o caso de 25% dos mais 
de 9 milhões de estudantes do ensino médio, enfren-
tará dificuldade tremenda. Esse é um estímulo muito 
grande à evasão. 

O Diretor do INEP conta que, muitas vezes, esse 
homem não tem dinheiro para pagar uma universidade 
particular nem tempo para se preparar para a seleção 
de ingresso em uma universidade pública.

Por isso, acredito serem importantes políticas 
como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
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do Ministério da Educação, que tem a intenção de de-
mocratizar o acesso da população mais carente à uni-
versidade e, assim, tornar possível reduzir a diferença 
de matrículas entre homens e mulheres. 

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS 

(PL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar nota 
de pesar pelo falecimento, no ultimo dia 16 de janeiro, 
do ex-Deputado Ronaldo Passos Canêdo.

Mineiro de Muriaé, Ronaldo herdou a carreira po-
lítica do pai, Antônio Augusto Soares Canêdo, que foi 
Prefeito de sua cidade natal, com quem aprendeu as 
regras da política de alto nível que balizaria a sua con-
duta ao longo de extensa e produtiva vida pública.

Eu o conheci na década de 60, quando fui asses-
sor do Governador de Minas, Israel Pinheiro, período 
em que seu tio, Pio Soares Canêdo, foi Vice-Governa-
dor do Estado. Desde aquela época já eram claros os 
traços marcantes de sua personalidade, fundada na 
serenidade, na tolerância e no elevado nível de sua 
formação cultural.

Ronaldo Canêdo representou para mim exemplo 
indelével do cidadão probo e do político sério e profun-
damente compromissado com o bem-estar da popula-
ção. Estava sempre preocupado com o progresso de 
sua querida Muriaé, fonte permanente de inspiração, 
para onde canalizou suas melhores energias, talento e 
criatividade e de onde recebeu, como prova de estima 
e admiração, 4 mandatos sucessivos.

A partir da década de 70, tive o privilégio de con-
viver com ele na Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, quando pude observar mais de perto o exercício 
de sua sabedoria e moderação, traços pessoais que 
se somavam à cultura mineira em que havia constitu-
ído sua sólida formação intelectual e que o tornavam 
destaque nas hostes pessedistas.

O ex-Deputado formou-se em Direito na Universi-
dade Federal de Minas Gerais, em 1957, e permaneceu 
na Assembléia Legislativa entre 1967 e 1983. Exerceu, 
entre outros, os cargos de 1º Secretário de Comissão 
Executiva; Presidente das Comissões de Economia e 
Obras e de Constituição e Justiça; e 1º Secretário da 
Mesa, quando da transferência da Assembléia para 
a atual sede da Rua Tamoio. Foi também bancário, 
funcionário público e advogado. Trabalhou no antigo 
Banco Mineiro da Produção e no Tribunal de Contas 
do Estado.

Em 1983, Canêdo assumiu seu mandato nesta 
Casa, para onde trouxe a experiência acumulada ao 
longo dos anos e mais uma vez assumiu posição de 
destaque como representante de Minas Gerais.

O gosto pela política era traço marcante na famí-
lia, que produziu diversos homens públicos, como foi 
o caso de seus tios Edson Passos, Deputado Federal 
pelo Rio de Janeiro; do já mencionado Pio Soares Ca-
nêdo, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas; 
de seu tio-avô Agenor Augusto da Silva Canêdo; e de 
seu primo, o ex-Deputado Christiano Canêdo, também 
Prefeito de Muriaé.

Quero, portanto, aproveitar a oportunidade para 
enviar as minhas condolências a todos os familiares 
de Ronaldo Canêdo, em especial a sua esposa, Dra. 
Isa Maria Monteiro de Castro Canêdo. 

Junto com eles quero lamentar a perda desse 
grande homem, que deixa enorme lacuna na sociedade 
mineira, especialmente entre os habitantes de Muriaé, 
que aprenderam a respeitar e a admirar o filho querido 
que agora nos deixa.

Obrigado.
O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (PSB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o meu gabinete tem recebido centenas 
e centenas de e-mails de médios e microempresários 
de todo o País sobre a Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas que tramita na Câmara dos Deputados 
e que, ao que parece, vai ser votada em plenário até a 
semana que vem, com grande chance de ser aprova-
da, já que é de interesse de milhões de empresários, 
bem como da Nação.

Acontece que a demora para votar o projeto de 
lei está incomodando demais os pequenos e microem-
presários, responsáveis direitos por milhões de empre-
gos em todo Brasil, quando não muito responsáveis 
por cerca de 80% dos postos de trabalho oferecidos 
aos trabalhadores.

Está mais do que na hora de a Lei Geral ser 
votada e, com isso, permitirmos que a economia do 
nosso País avance. A proposta, além de organizar 
o trabalho, vai possibilitar também – e isso é muito 
importante – que sejam reduzidos os impostos, que 
haja menos burocracia, que se fortaleça a geração 
de empregos, enfim, que seja aumentada a renda do 
trabalhador brasileiro. 

Contudo, necessário é que o Governo Federal, 
por meio de suas Lideranças partidárias e da Oposição 
ao Governo na Câmara percebam que esse projeto é 
tão importante para o nosso País que ultrapassa as 
fronteiras da política, pois se trata da possibilidade de 
o cidadão contribuinte brasileiro ser favorecido com 
a criação de milhares de postos de trabalho e, com 
isso, sacramentar sua independência no que tange 
ao direito de ter emprego para sustentar dignamente 
a sua família.
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A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas vai 
fortalecer esse setor da economia que emprega quase 
30 milhões de brasileiros, número este que tem de ser 
respeitado. Segundo o IBGE, existem 4,9 milhões de 
pequenas empresas formais e quase 10 milhões de 
empresas na informalidade, sem o apoio do Governo, 
sem pagar impostos, o que é uma lástima para a nos-
sa arrecadação.

Com a Lei Geral, os empregos informais vão ser 
formalizados, e os trabalhadores vão ter a proteção 
das leis trabalhistas, tão caras ao Presidente Getúlio 
Vargas. 

Estar na informalidade não é opção. Estar na in-
formalidade é a dura realidade para os empresários 
que não têm direito a crédito, a inovação tecnológica 
nem incentivo ao crescimento. Todos sofrem enquanto 
a lei não é aprovada pela Câmara dos Deputados. 

Por tudo isso, faço um apelo no sentido de que 
as Lideranças partidárias e todos nós, Parlamentares, 
façamos grande esforço para que a Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas seja aprovada e, com isso, 
levemos dignidade e satisfação àqueles que lutam a 
vida inteira para que suas empresas sobrevivam, a fim 
de gerar emprego e renda.

Muito obrigado.
O SR. ELISEU PADILHA (PMDB-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, após 3 anos de Governo, o Presidente 
Lula finalmente descobriu que o Brasil tem rodovias 
federais. E é bom que tome conhecimento também de 
que cerca de 80% delas estão ou deficientes, ou ruins, 
ou péssimas, conforme levantamento anual realizado 
pela CNT – Confederação Nacional do Transporte, 
disponível na Internet (www.cnt.org.br/pesquisas), o 
que torna o transporte de mais de 60% das cargas 
e de cerca de 95% das pessoas, em todo o território 
nacional, semi-impossível ou, no mínimo, muito mais 
dispendioso.

Como tem sido característica deste Governo, o 
Presidente Lula de nada sabia e não tem culpa alguma, 
a exemplo da compra de votos dos Deputados e do 
mensalão patrocinados por seus operadores palacianos 
e pela cúpula do PT. A culpa seria dos governadores 
dos Estados para os quais o Governo anterior buscou 
transferir, por medida provisória, a responsabilidade 
por 14 mil quilômetros de rodovias federais e o valor 
de R$1,9 bilhão.

O “desinformado” Presidente Lula vetou o proje-
to de lei de conversão da aludida Medida Provisória 
nº 82, levando de volta para o Governo Federal a res-
ponsabilidade pela manutenção das rodovias federais 
e deixando com os Estados a verba já utilizada, de 
acordo com o Governo atual para pagamento da folha 

de pagamento dos servidores estaduais relativamen-
te ao décimo terceiro salário e ao salário do mês de 
dezembro de 2002.

Culpando os governadores pelo estado crítico 
das rodovias, o Presidente que nunca sabe de nada 
declarou que as mesmas realmente estavam sob a res-
ponsabilidade do Governo Federal e que decretaria a 
situação de emergência delas para poder dar início às 
obras de recuperação, sem licitação, imediatamente.

Realmente, a “desinformação” de Lula é preo-
cupante. Primeiro porque 80% da malha rodoviária, 
que necessita de imediata recuperação (conforme a 
CNT), não se restringem a 14 mil quilômetros, mas a 
44,5 mil quilômetros, ou seja, 80% de um total de 56 
mil quilômetros, a malha rodoviária federal pavimen-
tada. Segundo porque a verba anunciada, de R$400 
milhões, seria bastante e suficiente para recuperar 
emergencialmente apenas 4 mil quilômetros (R$400 
milhões divididos pelo custo de R$100 mil por quilô-
metro), enquanto que a necessária seria de R$1,45 
bilhão, caso se pretendesse recuperar os anuncia-
dos 14 mil quilômetros, ou de R$4,45 bilhões, caso o 
“desinformado” Presidente da República pretendesse 
recuperar os 44,5 mil quilômetros em deficiente, ruim 
e péssimo estado de conservação, conforme levanta-
mento da CNT de setembro de 2005.

Tamanho desencontro e confusão nos números 
e pretensões do “desinformado” Presidente nos levam 
a supor que, em verdade, “motivos outros” podem ter 
levado o Governo a utilizar o expediente da decretação 
de emergência, que dispensa a licitação, para repas-
sar R$400 milhões para alguém próximo exatamente 
em ano de eleição. Custo de eleição foi exatamente 
o motivo alegado para a apropriação de dezenas de 
milhões, de origem pública, pelo “valerioduto”, que o 
“desinformado” Presidente Lula classificou como usual 
no Brasil – “o PT está fazendo o que sempre foi feito 
no Brasil”. 

Dados os antecedentes e as desencontradas in-
formações quanto ao destino e metas a serem atingi-
das pela liberação dos referidos R$400 milhões, é mais 
do que coerente que se pergunte quando o Governo 
vai tratar de recuperar os mais de 44 mil quilômetros 
de rodovias federais em deficiente, ruim e péssimo 
estado de conservação? Quais serão os eleitos para 
receber, sem licitação – 3 anos de Governo é pouco 
tempo para prever e realizar as devidas licitações -, os 
R$400 milhões liberados para as referidas obras de 
emergência? E o que será feito com eles?

Muito obrigado pela atenção a todos!
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho à presença dos nobres colegas 
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para elogiar o trabalho que está sendo desenvolvido 
pelos técnicos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
que, por meio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), aplicou 
multas no total de 24 milhões de reais em 2 siderúrgicas 
de Mato Grosso do Sul por falta de reposição florestal 
e consumo ilegal de material lenhoso.

Conforme informações do Jornal do Meio Ambien-
te, foram notificadas as empresas Urucum Mineração 
S/A, em 3,4 milhões de reais, e Vetorial Siderúrgica 
Ltda., em 21,6 milhões de reis. Tal situação de abuso 
vem ocorrendo há muito tempo, com a derrubada de 
árvores e a exploração de carvão na região do Panta-
nal, resultante do desmatamento autorizado ou não. 
O carvão é consumido para aquecer os fornos das 2 
empresas. 

Essas empresas, a meu ver, importantes para a 
economia de Corumbá e de Mato Grosso do Sul, de-
vem se adaptar às novas exigências de responsabilida-
de social e aos compromissos do Protocolo de Kyoto. 
Para fazer justiça, destaco que a Urucum Mineração 
S/A vem procurando se adequar a este novo momen-
to, financiando o replantio de uma área de mais de mil 
hectares de eucalipto no Município sul-mato-grossense 
de Dois Irmãos do Buriti.

Na explanação que fiz, em que chamei a atenção 
para a degradação ambiental, salientei a importância 
de as 2 empresas investirem na criação de novos ma-
ciços com medida de mitigação, compensação e/ou 
estudos para mudança da matriz energética, uma vez 
que o Município de Corumbá é cortado pelo Gasodu-
to Bolíva-Brasil (GASBOL), não justificando, portanto, 
uma economia à custa do meio ambiente. A questão do 
aquecimento polar me preocupa, Sr. Presidente. É um 
fator que precisa ser tratado com muita seriedade.

Importante estudo divulgado recentemente pela 
organização Conservação Internacional (CI) aponta 
que as carvoarias são uma das principais causas da 
destruição de 17% da cobertura vegetal do ecossis-
tema. Os dados foram coletados pelos cientistas da 
CI-Brasil, que analisaram imagens de satélite e com-
pararam a proporção da área que ainda tem vegeta-
ção nativa com a que já teve sua cobertura vegetal 
original suprimida. 

Sendo assim, corroboro com a intensificação das 
ações de fiscalização em curso pelo IBAMA. Apoio 
também às ações do Ministério do Meio Ambiente, no 
tocante a acordo de cooperação técnica com a Con-
servação Internacional para fazer um alinhamento dos 
processos metodológicos de análise, com a Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul, 
responsável pela autorização de manejos florestais. 

O objetivo é promover uma gestão compartilhada das 
obrigações. 

As recomendações do relatório da CI sugerem 
atuação das diferentes esferas do Poder Público (Muni-
cipal, Estadual e Federal), rígida revisão da legislação 
vigente, referente às áreas de proteção permanente 
e reservas legais para a região, e maior esforço do 
Poder Público numa profunda avaliação do licencia-
mento e da fiscalização de empreendimentos que 
provoquem impactos, em particular no Pantanal sul-
mato-grossense. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, recentemente, o mundo acadêmico e 
a sociedade goiana perderam uma de suas maiores 
expressões culturais. O falecimento da musicóloga 
Belkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça consternou 
toda a população do meu Estado, visto tratar-se de 
mulher que, no plano da música, destacou-se como 
virtuosa, de altíssimas qualidades, celebrada no Brasil 
e na Europa, muitas vezes convidada pelo Ministério 
das Relações Exteriores para apresentações artísticas 
em planos internacionais.

Nascida na cidade de Goiás, onde fez as primeiras 
letras, completou os seus estudos em Goiânia e, em 
seguida, já diplomada pela Escola Nacional de Música 
da Universidade do Brasil, participou da fundação de 
várias instituições culturais e se viu premiada por sua 
notável contribuição à vida acadêmica de Goiás, as-
sim reconhecia pelos Governos do Estado e Federal. 
Pertenceu à Sociedade Brasileira de Musicologia, à 
Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, à 
Sociedade de Música Brasileira e ao Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás.

Viúva do cirurgião Simão Carneiro de Mendonça, 
médico de renome em sua classe, professor da Facul-
dade de Medicina da universidade Federal de Goiás, 
Matemático e poliglota, também Belkiss Spenzieri Car-
neiro de Mendonça exerceu o magistério superior, não 
apenas ocupando a cátedra universitária, mas ainda 
na qualidade de Diretora da Escola de Música e Be-
las Artes, por ela magnificamente estruturada. Dela 
já se disse que “a música foi o destino de sua vida”. 
E, nesse particular, mereceu sempre francos elogios 
de Camargo Guarnieri, Nelson Freire e tantos outros 
mestres dessa belíssima arte.

Na Europa e em vários países latino-americanos 
ela se exibiu ao piano, executando peças clássicas de 
Chopin, Strauss, Beethoven, Debussy, Listy, Mozart, 
Bizet, Wagner, Verdi, Rossini e outros compositores 
que se celebrizaram no mundo da música. Sua pai-
xão maior voltou-se, entretanto, para os brasileiros 
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Camargo, Guarnieri, Villa-Lobos, Santoro e Migno-
ni, que fazia conhecidos e divulgados nas platéias 
do Velho Mundo. Do mesmo modo, assim estendia 
sua especial atenção às obras de Ernesto Nazaré e 
Carlos Gomes, iluminando o piano com os seus de-
dos mágicos.

Foi, não há dúvida, a fada da música em Goiás, 
e um pouco da sua história pessoal está vinculada 
à história da cidade de Goiânia, da qual foi uma das 
pioneiras.

O falecimento de Belkiss Spenzieri Carneiro de 
Mendonça, musicóloga, cronista, autora de livros e cola-
boradora constante dos jornais de Goiânia, consternou 
profundamente a população do meu Estado. Ela era 
membro da Academia Goiana de Letras, da Academia 
Feminina de Letras e Artes de Goiás, da Academia de 
Letras e Artes do Planalto, além de ocupante de mere-
cida cadeira da Academia Nacional de Música, para a 
qual foi eleita por unanimidade. Foi mulher de exempla-
ríssima conduta, educada pela avó, Nhanhá do Couto, 
sua professora de música, que lhe deu formação moral 
bastante rígida e ao modelo da sociedade patriarcal 
presente na antiga Capital do Estado.

Quero deixar consignado nos Anais desta Casa 
o meu voto de pesar pelo desaparecimento de Be-
lkiss Spenzieri Carneiro de Mendonça, certo de que 
ela deixou vazio impreenchível no mundo artístico de 
Goiás. Eu a conheci pessoalmente e, com a minha 
família, privei de sua amizade. Por isso que posso ter 
siso da maior altura cultural da sua participação na 
história da música em Goiás. História, aliás, objeto de 
um dos seus livros, adotado em várias escolas supe-
riores do Brasil.

Homenageio a sua memória, proclamando que 
ela foi, sem dúvida, grande e talentosa mulher de edi-
ficante categoria, portadora de talentosos dons con-
feridos pelo Supremo Criador.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, este é o tipo de pronunciamento que mui-
to nos entristece, mas temos por obrigação fazê-lo, 
apesar da dor que nos causa. Ocupo esta tribuna para 
registrar a perda de Martins Pereira da Silva, de São 
Patrício. Ele foi o primeiro a ocupar o cargo de Prefeito 
daquela cidade, depois que o então distrito foi elevado 
à categoria de município.

Perdemos um homem que foi um verdadeiro 
espelho de determinação e garra. Infelizmente, para 
todos, especialmente para sua família, Martins Perei-
ra da Silva não está mais entre nós. Ele se foi aos 63 
anos de idade, muito jovem ainda, vítima de câncer e 

de insuficiência renal. Foi uma vida inteira dedicada 
aos amigos e parentes, principalmente. 

Martins deixa uma bela família: sua esposa, Maria 
das Dores Rosa da Silva, e os 6 filhos, além dos ne-
tos. Seu lamentável falecimento ocorreu no domingo, 
dia 29, e o sepultamento foi realizado no mesmo dia, 
na cidade de Uruana, onde estão os restos mortais de 
seus pais e parentes mais próximos. 

Sr. Presidente, devemos seguir os melhores exem-
plos da vida de pessoas como o Sr. Martins. Ele era 
um homem de hábitos simples, mas que tinha preocu-
pação especial com a família e com a sociedade. Nas 
2 vezes em que foi Prefeito de São Patrício, preocu-
pou-se muito com as questões sociais, notadamente 
na área da saúde. 

Martins conseguiu, em 2 mandatos, melhorar 
substancialmente o atendimento à saúde para as fa-
mílias carentes do Município. Antes não havia nenhu-
ma estrutura. Hoje a realidade é diferente: as pessoas 
recebem atendimento e podem tratar dos seus proble-
mas. Afirmo que, de tanto se preocupar com a saúde 
do seu povo, Martins acabou se esquecendo da sua 
própria saúde. Mas Deus sabe o que faz, e nós temos 
certeza de que o seu exemplo não será em vão. 

Todos nós sabemos que o ambiente político é 
complicado. Lidamos quase sempre com pessoas que 
estão no seu limite. As disputas se tornam acirradas. 
Mas o Sr. Martins fez política de forma diferente. Não 
tinha inimigos, apenas adversários; e somente durante 
as eleições. Esse é outro exemplo de um cidadão probo 
e respeitador dos limites da ética e da moral. Além de 
ser ótimo pai, excelente esposo, Martins deixa essa 
herança para as futuras gerações. 

Deixo registrados, Sr. Presidente, os meus mais 
profundos sentimentos de pesar à família. Que Deus 
conforte a todos, neste momento de muita dor e triste-
za, e nos faça entender que o exemplo de vida que o 
Sr. Martins nos deixa é mais forte do que o sentimento 
de perda que nos invade. 

Não tenho dúvidas de que o Sr. Martins foi um 
modelo de pai e de político. E só podemos esperar 
que os seus filhos e parentes sigam esse belo exem-
plo de vida. 

Mais uma vez, deixo registrados os meus senti-
mentos por essa irreparável e triste perda. Que Deus 
o tenha e que conforte os amigos, familiares e filhos. 

Muito obrigado.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Associação Brasileira das Locadoras de Au-
tomóveis, carinhosamente conhecida por ABLA – sua 
sigla -, está trocando de diretoria. Aproveito esta opor-
tunidade para enaltecer o grande papel desempenha-
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do, nos últimos 2 anos, pelo Sr. Alberto de Camargo 
Vidigal, que presidiu essa importante entidade.

Diretor da ABLA no biênio 1998/1999 e diretor 
regional da entidade em São Paulo, entre 2000 e 2001, 
Vidigal fez parte do Conselho Nacional da Associação 
em diversas oportunidades, o que atesta seu grande 
empenho, conduta e, acima de tudo, seu especial ca-
rinho pela instituição.

Na direção da entidade, sua gestão obteve várias 
conquistas, como a consolidação do segmento den-
tro do cenário turístico nacional; a concretização do 
financiamento CREDFROTA, desenvolvido pela Caixa 
Econômica Federal, exclusivamente para locadoras de 
veículos; e a redução da alíquota de IPVA para as em-
presas do ramo, de vários Estados. Tantos benefícios, 
somados a outros, proporcionaram um crescimento no 
setor superior a 8%, somente no ano passado.

É claro, Sr. Presidente, que liderança dessa mag-
nitude só consegue sucesso se pode contar com a efi-
ciência de seus diretores. É o caso, por exemplo, do 
incansável Diretor Executivo Carlos Faustino, que, no 
alto de sua experiência, sempre mostrou grande conhe-
cimento dos meandros desse importante segmento.

Externo meu desejo de sucesso e profícuo traba-
lho ao novo Presidente, Sr. José Adriano Donzelli. 

Com certeza, calcada na seriedade, a nova dire-
toria fará jus à grandiosa e expressiva entidade.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, externo, 

com pesar, a nossa tristeza e lamentação pelo faleci-
mento do Dr. José Hosken de Novaes, ex-Governador 
do Paraná e ex-Prefeito de Londrina, ocorrido na ma-
nhã de terça-feira, naquele Município.

Antes de mais nada, ressalto o profundo respeito 
e amizade que nutria pelo Dr. Hosken, pessoa respei-
tadíssima, exemplo de homem público e prestigiada 
não só em Londrina, mas em todo o Paraná. Foi ele o 
responsável, por exemplo, pela fundação do sempre 
eficiente Serviço de Comunicações Telefônicas de 
Londrina, a nossa SERCOMTEL, uma das maiores 
empresas de telefonia do Brasil.

Dr. Hosken deixa-nos aos 89 anos e, com certe-
za, com muitas saudades, como nos fazem ver David 
Carneiro e Túlio Vargas em sua história biográfica, es-
crita em 1994, que faz parte da Galeria do Salão dos 
Governadores do Palácio Iguaçu, em Curitiba – depois 
foi reproduzida por Simone Fabiano.

José Hosken de Novaes nasceu em Carangola, 
Estado de Minas Gerais, em 7 de fevereiro de 1917. 
Era filho de Américo Moreira Novaes e Maria Hosken 
de Novaes. Fez o curso fundamental onde nasceu. Mu-
dou-se para o Rio de Janeiro para estudar Direito.

Em 1939 obteve o grau de bacharel em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito. Em 1942 
a família mudou-se para Londrina, onde, no princípio, 
ele se dedicou à advocacia. Ingressou na política após 
a redemocratização do País, em 1945, na União De-
mocrática Nacional. Seu prestígio como advogado e 
líder ultrapassou as fronteiras do Município. Exerceu, 
assim, os cargos de Procurador-Geral do Estado, Se-
cretário de Estado da Fazenda e membro da Comissão 
Estadual de Revisão de Terras e Consultas.

Em 1963, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
elegeu-se Prefeito Municipal de Londrina, com admi-
nistração modelar. Eleito Vice-Governador, em 1979, 
assumiu o poder para completar o período governa-
mental, dada a desincompatibilização de Ney Braga, 
candidato ao Senado. No discurso de posse declarou: 
“Pretendo terminar este Governo sem descaracterizá-
lo ou renegar seus compromissos políticos”. 

Parcimonioso, destacou-se pela contenção de 
gastos, apoio às atividades culturais e proteção ao 
social. Presidiu com total isenção as eleições gover-
namentais, com transparente austeridade. Professor 
de Direito Civil, ao deixar o Governo, voltou às aulas 
e ao seu escritório de advocacia em Londrina, onde 
iniciou sua vida política.

No jornal Correio de Notícias, edição de 1º 
de agosto de 1987, o jornalista Ivan Schmidt assim 
se referiu ao culto governante: “O advogado Hosken 
de Novaes, que foi Prefeito da cidade de Londrina e 
escolhido Vice-Governador de Ney Braga, na última 
rodada de Governadores nomeados pelo Presiden-
te da República, também primou pelo despojamento 
dos penduricalhos do poder, dada a simplicidade de 
desempenho”.

Durante o período em que foi Vice-Governador, 
Hosken teve direito a uma pequena sala, com 1 ou 2 
assessores e um velho automóvel, que o levava para 
casa ao fim do expediente. Ao assumir o cargo, quando 
da desincompatibilização de Ney Braga, que tencio-
nava voltar ao Senado, no discurso que fez, Hosken 
afirmou estar surpreso de ver tanta gente, porque, 
afinal, o que ocorria ali, naquele momento, era uma 
“possezinha sem importância”.

Obviamente, político experimentado que sempre 
foi, Hosken estava dando um recado à legião de áulicos 
e bajuladores que ali estavam para, então, sem muita 
consciência, iniciar o canto do cisne do ex-Governador. 
E simples, como sempre foi, chegou ao fim do man-
dato, entregando o cargo a José Richa, retirando-se 
para a vida reclusa e os sábios pareceres jurídicos, 
que sempre foram seu forte.

Vou tratar de outro assunto.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com imen-
sa satisfação, aproveito esta oportunidade para me 
congratular com o Padre Osvaldo Campos de Almeida, 
Prefeito de Borrazópolis, cidade com 10 mil habitantes, 
no norte do Paraná. Ele está comemorando o Jubileu 
de Prata de ordenação presbiteral. Uma grande sole-
nidade, realizada no domingo, na Paróquia Imaculada 
Conceição, naquela cidade, marcou essa importante 
data. A comemoração e as homenagens contaram 
com a presença de autoridades, lideranças religiosas 
e comunitárias, o que atesta o seu grande prestígio no 
meio clerical e também político.

No alto de seus desejos e com grande força de 
vontade, Padre Osvaldo recuperou a credibilidade do 
Município e administra com seriedade o dinheiro pú-
blico. Nós mesmos pudemos atestar, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a gama de elogios a que faz 
jus, em especial na área de saúde, de educação, na 
aquisição e recuperação de veículos e nas melhorias 
das vias públicas. E agora ele anuncia mais de 800 mil 
reais em convênios, na área federal, e mais de 350 mil, 
na área estadual.

Mas o seu lado evangelizador não ficou relega-
da. Há 17 anos assumiu a paróquia de Borrazópolis. E 
ainda hoje ajuda seus irmãos sacerdotes, celebrando 
missas em paróquias da região.

Sr. Presidente, faço questão de prestar ao Padre 
Osvaldo esta homenagem, registrando a passagem 
de seu Jubileu de Prata. Afinal, ele semeia com fé as 
palavras de Deus e trabalha com determinação e sa-
bedoria pelo progresso da nossa Borrazópolis.

Obrigado.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o mundo atravessa uma sistemática fase 
de desastres naturais. Várias regiões do planeta têm 
sofrido com tornados, enchentes e maremotos. São 
fenômenos que trazem incalculáveis prejuízos econô-
micos a esses países, sobretudo nas áreas de turismo 
e agricultura. Com o tsunami, por exemplo, ocorrido no 
final de 2004, haverá, por muitos anos, a retração de 
turistas no continente asiático. Além dos milhares e 
milhares de mortos, os prejuízos materiais não serão 
facilmente assimilados.

Inquestionavelmente, Sras. e Srs. Deputados, 
o nosso País sempre foi bafejado pela sorte. Somos 
imunes a diversos fenômenos naturais, como fura-
cões, vulcões, maremotos, terremotos e até mesmo 
geadas de grande porte. Isso nos coloca em situação 
extremamente privilegiada, sobretudo nas áreas em 
que estão as nossas maiores potencialidades: a agri-
cultura e o turismo. 

Devemos agradecer a Deus por ter-nos concedi-
do tamanha graça, aproveitando a oportunidade que 
nos é oferecida para explorar as nossas potenciali-
dades. Em relação ao turismo, por exemplo, uma das 
atividades mais prejudicadas por essas ocorrências, 
principalmente no continente asiático, com suas cen-
tenas e centenas de ilhas paradisíacas, nosso País 
não perde em nada para as belezas daquela região. 
Aliás, já ocupei várias vezes esta tribuna para falar 
sobre o potencial turístico de Alagoas, principalmen-
te após a gestão e o talento do Governador Ronaldo 
Lessa. O Estado comporta o maior complexo turístico 
do Governo Lula, ocupando o terceiro lugar no aporte 
de turistas de toda a Região Nordeste.

Enquanto esses países enfrentam as forças da 
natureza e nada podem fazer para evitá-las, no Bra-
sil as dificuldades podem ser superadas com certa 
facilidade. Nossos obstáculos podem ser facilmente 
transponíveis, porque dependem tão-somente da von-
tade humana. A violência e a falta de infra-estrutura 
são algumas dessas barreiras que fazem com que o 
Brasil receba menos turistas que a minúscula ilha de 
Cancún, no México, que recebe quase 5 milhões de 
turistas por ano. Além de Cancún, várias outras ilhotas 
do Caribe recebem mais turistas que o Brasil. 

Erradicar essas barreiras e fazer com que o tu-
rista estrangeiro se sinta em segurança quando vem 
ao nosso País é uma questão de extrema relevância. 
Assim, teremos possibilidade de receber um número 
muito mais expressivo de turistas estrangeiros todos 
os anos. Temos estrutura suficiente para receber mais 
de 10 milhões de turistas por ano. O que não pode 
ocorrer são esses fatos lamentáveis, como o assalto 
ao ônibus que transportava turistas ingleses, no Rio 
de Janeiro.

Poucos países oferecem tanta diversidade turís-
tica quanto o nosso. Além de mais de 8 mil quilômetros 
de praias, muitas inexploradas, temos também vastas 
possibilidades de exploração do turismo ecológico, 
dos esportes radicais, dos sítios arqueológicos e das 
cidades históricas. Há, enfim, uma gama de opções 
ainda subutilizadas e que dependem, para sua explo-
ração, apenas de vontade política e investimentos. A 
indústria do turismo é uma das mais promissoras e a 
que mais cresce em todo o mundo. O Brasil não pode 
ficar a reboque dessa tendência.

Vale ressaltar, no entanto, Sr. Presidente, que o 
Ministério do Turismo tem-se empenhado na incremen-
tação desse segmento de nossa economia. O Projeto 
Turismo Sustentável e Alívio da Pobreza, desenvolvido 
pelo Ministério do Turismo em parceria com o Banco 
Mundial, merece nossos aplausos. Ele foi concebido 
para estimular e desenvolver programas e projetos tu-
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rísticos que busquem envolver as populações carentes 
que residem nas regiões turísticas, aliviando as suas 
necessidades e dando-lhes oportunidade de trabalho. 
Ao mesmo tempo, procura conscientizá-las da impor-
tância de preservar o meio ambiente. 

Projetos como esses, Sras. e Srs. Deputados, 
merecem os nossos aplausos, porque só assim atin-
giremos a maturidade necessária para nossa mere-
cida inserção no rol dos maiores paraísos turísticos 
do mundo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, volto a esta tribuna para, mais uma vez, 
relatar sobre a aflitiva situação em que se encontram 
mais de 100 Municípios cearenses, devido à falta de 
água para abastecimento das suas comunidades e à 
persistência de prolongado verão, pondo em risco as 
plantações feitas na região sul do Estado, em dezem-
bro de 2005, quando foram registradas, no chamado 
Vale do Cariri, as primeiras chuvas.

Com o prolongamento do verão por quase todo o 
mês de janeiro, os plantios de sementes de milho, feijão 
e arroz correm o risco de sofrer perdas substanciais.

A continuidade do verão merece atenção especial 
dos Governos da União e do Estado.

Os sindicatos de trabalhadores rurais sediados no 
sul do Ceará reúnem-se regularmente para exame de 
algumas medidas consideradas fundamentais na atual 
conjuntura. Entendem essas lideranças sindicais que 
há imediata necessidade de elaboração de um plano 
assistencial, que considere a possibilidade de 2 situ-
ações: uma de inverno regular e outra de seca verde, 
como a registrada em diversos Municípios, em 2005.

No caso da volta das chuvas, os agricultores pre-
cisam contar com imediata assistência técnica para 
novos plantios, a fim de que haja uma produção agrí-
cola compensadora. Reivindicam, para tanto, a des-
tinação, pelas instituições de crédito, Banco do Nor-
deste do Brasil – BNB e Banco do Brasil, de linhas de 
financiamento a longo prazo e juros baixos, a serem 
concedidos pelas agências no interior do Estado para 
aquisição de sementes de boa qualidade, insumos e 
implementos agrícolas. Com a adoção dessas medi-
das, estará garantida uma boa safra.

Defendem, ainda, os sindicatos rurais a continui-
dade do plano de abastecimento d’água às comuni-
dades dos Municípios que tiveram situação de emer-
gência decretada, no último semestre de 2005, com 
atendimento nas sedes municipais, nos distritos e no 
meio rural, a cargo do Exército, até que a situação se 
normalize com a chegada das chuvas.

Outra preocupação que aflige os pequenos agri-
cultores do meu Estado e do semi-árido do Nordes-
te brasileiro é o alto custo dos adubos e fertilizantes 
e dos implementos agrícolas, o que tem contribuído 
para a redução da produção agrícola. Mas as maiores 
queixas são no tocante à comercialização das safras, 
principalmente pelo elevado custo do frete cobrado 
pelas empresas transportadoras. 

Atualmente, os Municípios cearenses que mere-
cem maior atenção dos organismos governamentais 
são: Aurora, Assaré, Acopiara, Canindé, Caririaçu, 
Cedro, Farias Brito, General Sampaio, Groairas, Icó, 
Iguatu, Itatira, Jaguaribara, Milagres, Penaforte, Pen-
tecoste, Piquet Carneiro, Quixeramobim, Tabuleiro do 
Norte e Várzea Alegre.

Espera-se, portanto, que, diante da incerteza 
de inverno em 2006, os organismos governamentais 
continuem a desenvolver ações assistenciais no sertão 
cearense, sobretudo nas regiões mais criticas. É impe-
rioso manter os organismos regionais em permanente 
vigilância para que o setor agrícola possa contar, em 
qualquer circunstância, com uma assistência afetiva e 
imediata, evitando-se, dessa forma, maiores sacrifícios 
aos que têm na terra a única fonte de sobrevivência.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violên-

cia urbana nas grandes, médias e pequenas cidades 
brasileiras continua em ascensão, constituindo-se num 
permanente desafio aos organismos de segurança, 
apesar de haver sido posto em prática um sistema 
nacional articulado de informações entre os órgãos 
policiais da União e dos Estados.

As primeiras pesquisas a respeito do assunto, 
no ano em curso, revelam números preocupantes de 
assaltos a mão armada, com prática de violência, in-
clusive com ousadas ações dos bandidos contra poli-
ciais – alguns deles são mortos no exercício de suas 
atribuições de agentes da segurança pública.

Há de se lamentar nessas ações inqualificáveis 
do crime organizado não só a perda de vidas, mas 
também os efeitos negativos delas decorrentes, dei-
xando as pessoas em permanente estado de medo, 
de estresse, de insegurança e de descrença no poder 
do Estado, responsável pela ordem pública.

Devem ser considerados, ainda, os prejuízos cau-
sados ao turismo nacional, com a ousadia dos bandi-
dos. Recentemente, no Rio de Janeiro, um ônibus de 
turistas ingleses foi atacado de forma selvagem por 
bandidos, em área residencial nobre. Fortemente ar-
mados, como se estivessem em guerra, os assaltantes 
saquearam, roubaram e ameaçaram de morte quem 
ousasse manifestar um mínimo de resistência. Trata-
se de um assalto a mais, entre muitos outros que se 
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sucedem a cada dia. Mas, dessa vez, provocou indig-
nados protestos das mais representativas instituições 
de classe, do meio empresarial do Rio de Janeiro. 

Não só assaltos a turistas merecem medidas mais 
duras contra seus autores, mas também os seqüestros-
relâmpagos, que vêm tendo considerável aumento em 
todo o território nacional, como demonstram recentes 
pesquisas divulgadas pelos meios de comunicação 
do País. Em São Paulo essa prática criminosa já le-
vou o Governo do Estado a determinar ao Incontrim, 
o banco de dados extraídos de ocorrências policiais, 
que passasse a classificar os seqüestros-relâmpagos 
como crime de extorsão, mediante seqüestro e não 
roubo. Ao mesmo tempo, o Ministério Público de São 
Paulo recomendou aos promotores do Estado que de-
nunciem os autores de seqüestros-relâmpagos como 
seqüestradores qualificados. Foi uma decisão impor-
tante, deve-se reconhecer, mas de difícil execução. A 
diferença fundamental de sua tipificação está, sobre-
tudo, no rigor e no alcance da punição prevista pela 
legislação penal. Atualmente, sendo denunciado, jul-
gado e condenado por crime de roubo, o autor de um 
seqüestro-relâmpago recebe pena que varia de 5 a 15 
anos de reclusão. Se tiver bom comportamento, após 
cumprir um sexto da pena, pode reivindicar o benefício 
do regime semi-aberto.

Já no caso da qualificação como autor de se-
qüestro, a situação jurídica muda por completo. Nessa 
hipótese, a punição aplicada varia de 20 a 45 anos de 
prisão, por ser o seqüestro considerado crime hedion-
do, não tendo o seqüestrador ou os seqüestradores 
o direito às regalias e benefícios do chamado regime 
de progressão da pena. 

Mas a qualificação do seqüestro-relâmpago como 
crime hediondo, por via administrativa, vem sendo pre-
judicada, por não serem os inquéritos policiais con-
clusivos para efeito de denúncia dos autores dessa 
prática criminosa.

O Ministério Público entende que os inquéritos 
policiais são, em sua maioria, falhos na tipificação do 
ato criminoso. E, sem provas definitivas no processo 
policial, o Ministério Público não tem como oferecer de-
nuncia criminal à Justiça. Lembra a Promotora Tatiana 
Bicudo que “não adianta a polícia só registrar o bole-
tim de ocorrência como extorsão mediante seqüestro 
e não investigar”.

A dificuldade de qualificação do seqüestro-relâm-
pago como crime hediondo se reflete no pequeno nú-
mero de denuncias feitas. De acordo com levantamento 
do Ministério Público do Estado de São Paulo, de um 
total de 1.704 boletins de ocorrências, entre janeiro de 
2004 e novembro de 2005, apenas 127 resultaram na 
abertura de inquérito.

Alguns advogados especialistas em Direito Pe-
nal entendem que a situação pode mudar com melhor 
redação do art. 158, § 1º, do Código Penal.

A Ordem dos Advogados do Brasil poderia tomar 
a iniciativa de submeter à apreciação do Congresso 
Nacional proposição de alteração do texto do Código 
Penal para tipificar o seqüestro-relâmpago como crime 
hediondo. Trata-se, afinal, de clamor nacional. Os bra-
sileiros estão submetidos, a cada hora, ao trauma de 
um seqüestro-relâmpago, com emprego da violência 
e prática de intimidação por parte do seqüestrador ou 
dos seqüestradores. 

O jornal O Estado de S. Paulo, em editorial inti-
tulado Seqüestros-Relâmpagos, na sua edição de 23 
de janeiro corrente, faz bem fundamentada analise da 
questão, defendendo a necessidade de alterar-se a 
legislação penal vigente para qualificação do seqües-
tro-relâmpago como crime hediondo. 

Diz o prestigioso órgão da imprensa brasileira: 
“(...) na realidade, a insistência na tese do roubo e o 
argumento de que a polícia não tem como converter 
todos os boletins de ocorrência sobre seqüestro-re-
lâmpago em inquéritos conclusivos dão a medida da 
incapacidade de ação conjunta das instituições encar-
regadas de promover a segurança pública e de asse-
gurar o império da lei”.

É imperioso, portanto, reconhecer, o quanto antes, 
a necessidade de alterar a legislação penal para que 
criminosos não continuem a praticar seqüestros-relâm-
pagos e sejam processados como autores de roubo, 
deixando todos os cidadãos sujeitos a essa prática 
criminosa. Há um verdadeiro clamor nacional por mu-
danças no Código Penal para que o seqüestro-relâm-
pago não continue sendo qualificado simplesmente 
como roubo e furto. Urge reformar a legislação penal 
para que os procuradores de todo o País possam de-
nunciar os autores de tais seqüestros. 

O SR. PAULO LIMA (PMDB-SP. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, se o Plenário desta Casa aprovar até o dia 14 
de fevereiro o Projeto de Lei Complementar nº 123/04, 
que trata, entre outros itens, da criação do Super-SIM-
PLES Nacional e do Cadastro Único, daremos uma 
resposta firme à sociedade brasileira, que anseia por 
mecanismos que propiciem a criação de emprego e 
renda, além de contribuir sobremaneira para a re-
dução da informalidade no mercado de trabalho em 
nosso País.

Segundo lideranças do setor de pequenas e mi-
croempresas, atualmente o País conta com 3 negócios 
funcionando na informalidade para cada empresa for-
mal, totalizando mais de 15 milhões de informais.
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A importância deste projeto pode ser mais bem 
dimensionada pela drástica redução na burocracia 
que hoje emperra a abertura e o funcionamento de 
uma empresa, além de ajudar a descomprimir a car-
ga tributária.

Sob a competente e sóbria batuta do Presidente 
Aldo Rebelo, apesar do intermitente despejo de medidas 
provisórias sobre esta Casa, trancando a pauta, temos 
debatido e votado temas relevantes, como a criação 
do FUNDEB, a redução do recesso parlamentar, a mi-
nirreforma política e a Lei do SIMPLES. 

Essa lei ainda cria vários mecanismos para fa-
cilitar a manutenção e o crescimento das empresas. 
Algumas medidas vão facilitar o acesso ao crédito e à 
atualização tecnológica, fazendo com que o mercado 
cresça para os empresários. Uma vez aplicada, essa 
legislação trará um conjunto de benefícios que vão 
atrair os mais de 10 milhões de empresas a deixar a 
clandestinidade e vão incentivar a formalização.

Elaborado pelo SEBRAE há cerca de 3 anos, 
com a colaboração de diversas entidades do setor 
empresarial, o documento que serviu de base para o 
projeto foi denominado Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa. Hoje tais empresas representam 99% das 
formalmente estabelecidas e são responsáveis pela 
geração de 60% dos empregos formais do País, além 
de constituírem 20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ILDEU ARAÚJO (PP-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com imensa satisfação que venho a esta tri-
buna fazer uma homenagem à Seleção Brasileira de 
Futebol Feminino, categoria Sub-20, que muito tem 
feito pelo nosso País. 

No último dia 20 de janeiro de 2006, graças ao 
grande empenho de nossas atletas – Bárbara, Maurine, 
Thaís, Francielle, Daiane, Renata Costa, Luana, Érika, 
Auinã, Werica, Fernanda, Adriane, Aliane, Fabiana, 
Mônica, Josiane, Danielle e Marta – e da comissão 
técnica, conquistamos o Campeonato Sul-Americano. 
Nesse campeonato, que foi disputado na cidade de 
Vinã del Mar, no Chile, obtivemos a vitória na decisão 
contra a Seleção da Argentina, pelo placar de 1 x 0, 
com o gol da jogadora Renata Costa.

Com esse título, o Brasil garante vaga no Mundial 
que acontecerá em Agosto de 2006, na Rússia.

Essas jogadoras são exemplos para a nossa ju-
ventude, pois incentivam meninos e meninas a não en-
trarem ou a saírem das drogas e terem a esperança de 
ser alguém. Por isso é importante que patrocinadores 
invistam cada vez mais nessas garotas e nos demais 
atletas brasileiros, que buscam fazer o melhor. 

As jogadoras têm-se empenhado muito, treinando, 
aperfeiçoando-se mais e mais, e são merecedoras do 
nosso reconhecimento por sua dedicação. 

Não posso deixar de falar também da Comissão 
Técnica, que é composta pelos seguintes profissio-
nais: Paulo Dutra (coordenador); Prof. Jorge (auxiliar 
técnico), Prof. Vinícius (preparador físico); Dr. Artur e 
Dr. Alípio (médicos); Marília Gabriela (fisioterapeuta); 
Sérgio (roupeiro) e Celso (massagista), e de ressaltar 
o trabalho do técnico, Prof. Luiz Antônio, que tem papel 
fundamental na equipe – luta, ensina e cobra, para o 
resultado de interesse comum: a vitória.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
só tenho a dizer a essas meninas que vestem a camisa 
do nosso País que continuem lutando, realizando seus 
sonhos e conquistando títulos para o povo brasileiro.

Feito o registro, solicito a V.Exa. seja este pronun-
ciamento publicado no Jornal da Câmara e divulgado 
no programa Voz do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, num Brasil de tantas desigualdades 
regionais, o salário mínimo unificado nacionalmente 
caminha no sentido da redução do fosso entre ricos e 
pobres. Num Brasil de desamparo à velhice, o reajus-
te do salário mínimo representa alento para milhões 
de aposentados. Num Brasil de diaristas, pedreiros e 
empregos informais, o salário mínimo é a única arma 
de negociação com o patrão.

Desde que foi criado, em 1940, o salário mínimo 
tem sido alvo de acalorados debates sobre sua impor-
tância e seu valor. Dizem que aumentá-lo gera desem-
prego e informalidade, que outros programas sociais 
deveriam ser prioridade do Governo, ou, ainda, que os 
aumentos das pensões e das aposentadorias pagas 
pela previdência pública não devem estar atrelados 
aos reajustes do salário mínimo. Tudo são falácias. O 
que importa mesmo para o povo é quanto de comida 
o salário mínimo põe à mesa. 

O novo salário mínimo de 350 reais representa 
mais comida na mesa de milhões de trabalhadores. 
Vinte e oito milhões de brasileiros ganham salário mí-
nimo e outros tantos milhões vivem na informalidade, 
como empregadas domésticas, feirantes, pedreiros. 
Todos têm no salário mínimo a referência para suas 
negociações salariais. São esses trabalhadores que 
se beneficiarão com o recente anúncio do aumento 
do salário mínimo.

Os opositores do Governo do Presidente Lula di-
zem que o valor é pequeno. Sem dúvida, ainda não é o 
ideal. Porém, o salário mínimo proposto pelo Governo 
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Lula é o maior em 25 anos, o que demonstra o esforço 
feito para alcançar uma patamar justo e digno.

Os mesmos opositores propõem um aumento 
maior. No entanto, não o fizeram quando estavam no 
poder e não apresentam agora as fontes dos recursos 
para viabilizar um reajuste mais robusto. Na verdade, 
nos 8 anos do Governo FHC, milhões de brasileiros 
foram levados ao desemprego e à miséria. 

A Oposição faz alarde, grita, mas a comparação 
do atual Governo com o Governo tucano, em qualquer 
indicador que se queira analisar, é favorável ao Pre-
sidente Lula. Somente no campo da geração de em-
pregos e nos programas sociais, os resultados de Lula 
são infinitamente superiores ao atraso que representou 
para o País o Governo entreguista dos tucanos.

O aumento, nobres colegas, é passo importante. 
Se compararmos o poder de compra do salário mínimo 
proposto com o valor da cesta básica, notaremos que 
ele compra quase 2 cestas básicas. Em 1995, na era 
FHC, ele comprava somente uma. No Início do Governo 
Lula, ele comprava menos de uma e meia cesta básica. 
No bolso dos trabalhadores, o que conta é o que se 
compra a mais de frutas, verduras, arroz e carne.

Comparado com a moeda norte-americana, o 
novo salário mínimo valerá 156 dólares. Quando Lula 
assumiu a Presidência, em 1º de janeiro de 2003, o 
salário mínimo de então (200 reais) equivalia a 56,8 
dólares. Vejam que, se usarmos o dólar como refe-
rência, o Presidente Lula mais que dobrou o valor do 
salário mínimo. 

Além disso, nobres pares, o aumento do salário 
mínimo representa a injeção de mais de 35 bilhões de 
reais na economia, fortalecendo nosso mercado inter-
no e dando sustentabilidade ao nosso crescimento a 
longo prazo.

O Governo Lula vem cumprindo os seus compro-
missos assumidos com a população, principalmente 
a mais necessitada, sem perder de vista o equilíbrio 
econômico e sem fazer demagogia. Trabalha com se-
riedade para levar nosso País a um novo patamar de 
desenvolvimento e de igualdade.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

desculpas aos nobres pares, mas já ultrapassamos 
em 35 minutos o Pequeno Expediente. Não posso 
abrir precedentes. Gostaria de atender a todos, mas 
fica difícil. 

A Casa tem de dar oportunidade aos Parlamen-
tares para mostrar suas idéias, falar para suas bases 
eleitorais etc., mas infelizmente já estamos com 35 
minutos de atraso para o início do Grande Expediente. 
Posteriormente, darei a palavra a todos. 

Peço desculpas aos Deputados Marcelo Teixei-
ra, Costa Ferreira, Enio Bacci, Adão Pretto e Carlos 
Dunga, que falarão entre um e outro orador do Grande 
Expediente ou assim que terminar esse período.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Leodegar 

Tiscoski, que dispõe de 25 minutos na tribuna.
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP-SC. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ao longo da presente Legislatura, assomei a 
esta tribuna inúmeras vezes para manifestar-me sobre 
o tema que constitui a minha especialidade profissio-
nal: a infra-estrutura de transportes, principalmente a 
rodoviária. 

Nos diferentes pronunciamentos que apresentei 
a esta Casa, destaquei sempre 2 aspectos que con-
sidero essenciais à compreensão e à superação do 
quadro de dificuldades que envolve a infra-estrutura 
de transportes no Brasil: em primeiro lugar, a insensi-
bilidade do atual Governo e dos anteriores diante da 
gravidade da situação, que pode colocar em risco o 
alcance de taxas de crescimento econômico um pou-
co mais expressivas; em segundo lugar, a falta de um 
planejamento de longo prazo capaz de identificar os 
projetos e os investimentos exigidos para que a eco-
nomia nacional cresça em índices compatíveis com 
as necessidades econômicas e sociais da população 
brasileira. 

Ao rever meus pronunciamentos, notei que em 
nenhum deles tive a oportunidade de registrar qual-
quer feito do Governo Federal relacionado à área 
de infra-estrutura de transportes que merecesse o 
devido destaque pelos benefícios gerados para a 
economia e, conseqüentemente, para a sociedade 
brasileira. Notei também que, infelizmente, a previ-
são do comprometimento das taxas de crescimento 
econômico, motivado por deficiências da infra-estru-
tura, se comprovou de forma mais cristalina. É certo 
que o País cresceu nesse período, mas é mais certo 
ainda que a taxas bem inferiores às dos demais pa-
íses emergentes, especialmente nossos vizinhos da 
América Latina. Da mesma forma, nossas taxas de 
crescimento não refletem o quadro de prosperidade 
da economia mundial, numa demonstração evidente 
de que algo está errado. Chego à conclusão de que 
o Brasil cresceu muito mais pelo poder da inércia do 
que propriamente por uma determinação política do 
Governo.

No primeiro ano de governo, 2003, registrei a 
esperança de todos os catarinenses de ver definitiva-
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mente solucionado o problema do principal corredor de 
transportes do Estado, com a duplicação do trecho sul 
da BR-101. Afinal de contas, a promessa de campanha 
do Presidente recém-empossado de dar uma solução 
definitiva à rodovia assassina motivara os catarinenses 
a garantir-lhe, proporcionalmente, a maior vitória dentre 
todos os Estados da Federação. A presença do Minis-
tro dos Transportes no sul do Estado, já nos primeiros 
meses daquele ano, assegurando que as obras de 
duplicação seriam iniciadas no prazo de 90 dias, era 
a voz oficial que não deixava qualquer dúvida quanto 
à honestidade das intenções do novo Governo.

O tempo foi passando, a estrada continuou a 
enlutar famílias, o Governo prosseguiu com as suas 
promessas vazias, e chegamos a 2006 com a rodovia 
em obra, é verdade, mas com uma intensidade de tra-
balho que deixa dúvida quanto à sua conclusão ainda 
na presente década.

Minha experiência profissional na gestão de pro-
jetos rodoviários me ensinou que há 2 maneiras para 
conduzir uma obra. A primeira é eficiente e leva aos 
resultados previstos nos prazos previamente estabe-
lecidos, porque conta com o envolvimento direito dos 
governantes nos objetivos daquele projeto. O dirigen-
te, seja Prefeito, Governador e mesmo Presidente da 
República, precisa estar presente, cobrando resulta-
dos parciais e assegurando que nenhuma carência 
material ou institucional comprometa o andamento do 
cronograma. É assim que se chega a bom termo em 
qualquer projeto rodoviário, seja ele municipal, esta-
dual e mesmo nacional.

A segunda forma de conduzir um projeto rodo-
viário é a burocrática. Para cada problema que sur-
ge, encaminha-se um ofício e aguarda-se a resposta 
para tomar a decisão. Essa é a maneira desleixada, 
que triplica prazos, dobra orçamentos e faz com que 
a sociedade perca de vez a confiança na capacidade 
do governante de resolver o problema. Para a infeli-
cidade de Santa Catarina, a duplicação do trecho sul 
da BR-101 está sendo conduzida através de ofícios. 
É por isso que as obras não avançam na velocidade 
desejada pela população.

Concedo o aparte ao Deputado Mauro Benevi-
des.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Leodegar 
Tiscoski, V.Exa. faz análise extremamente importante 
nesta tarde. Naturalmente, quando as políticas públicas 
retardam, por negligência dos governantes ou por falta 
de recursos, trazem frustração à população brasileira. 
Se V.Exa. está-se reportando ao Sul, trago o testemu-
nho do Nordeste. Esperamos, há 4 anos, a recriação 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE. Nada melhor que nos solidarizarmos com o 

roteiro que V.Exa. cumpre neste instante e apontarmos 
apenas este caso: a recriação da SUDENE, anunciada 
há 2 anos pelo Presidente da República, quando ainda 
era vivo Celso Furtado, até agora aguarda a decisão 
deste Plenário, depois de ter tramitado pelo Senado, 
onde foram apresentadas algumas alterações. Portan-
to, V.Exa. está absolutamente certo em seu raciocínio. 
Esperamos que as políticas públicas sejam eficazes, 
e para isso deve haver prazo para o cumprimento dos 
seus cronogramas.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI – Obrigado pela 
contribuição, Deputado Mauro Benevides.

Também burocraticamente este Governo con-
duziu as demais reivindicações rodoviárias dos cata-
rinenses, notadamente a duplicação da BR-470, no 
trecho Indaial– Blumenau; e da BR-280, no trecho São 
Francisco do Sul-Jaraguá do Sul. A primeira é o mais 
importante corredor de transportes para o agronegó-
cio catarinense. 

Para sensibilizar o Governo Federal quanto à impor-
tância dessa duplicação, o Governo do Estado, às suas 
expensas, elaborou o projeto final de engenharia, imaginan-
do que, dessa forma, contribuiria para acelerar o início das 
obras. Santa ingenuidade! O Governo Federal não tomou 
sequer conhecimento da boa vontade do Estado.

A BR-280 é o corredor de transportes para a 
indústria catarinense rumo aos mercados de todo o 
mundo por meio do Porto de São Francisco do Sul. A 
continuar a atual situação, muito em breve assumirá a 
condição de segunda rodovia assassina do Estado, o 
que comprometerá em definitivo a capacidade expor-
tadora dos catarinenses.

Nós, Parlamentares catarinenses, juntamente 
com nossos colegas gaúchos e paranaenses, ao nos 
convencermos de que todas as promessas do Governo 
Federal relacionadas à adequação da infra-estrutura 
de transportes nada mais eram do que palavras va-
zias, procuramos mobilizar outros segmentos sociais 
da Região Sul do Brasil para a busca desse objetivo. A 
iniciativa deu origem ao Fórum Industrial e Parlamen-
tar da Região Sul. O objetivo do Fórum era, e continua 
sendo, o estudo dos problemas econômicos e sociais 
da região e, conseqüentemente, a indicação das so-
luções necessárias para que continue a prosperar, 
contribuindo para que o País avance nos indicadores 
de prosperidade e qualidade de vida.

O Fórum identificou que, no período 1999-2002, 
a Região Sul do Brasil foi a que mais contribuiu para o 
ingresso de divisas por intermédio das exportações. Em 
contrapartida, foi a que menos recebeu investimentos 
do Governo Federal. Mesmo que essa situação não 
possa ser caracterizada como discriminação, ela evi-
dencia, no mínimo, que as autoridades da República 
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não exercitam a política de desenvolvimento econô-
mico voltada ao aproveitamento máximo das poten-
cialidades regionais.

Todos temos a convicção de que o comprometi-
mento da infra-estrutura de transportes na Região Sul 
pode prejudicar o desenvolvimento econômico de todo 
o País. Todos temos a convicção de que investir para 
melhorar a infra-estrutura da Região Sul não é despe-
sa, mas investimento que se traduz em crescimento 
econômico, porque nossa região, pela infra-estrutura 
social, pela capacidade empresarial, pela excelência 
de mão-de-obra, tem enorme potencial para otimizar 
os recursos lá investidos. 

Essas convicções foram expressas num docu-
mento elaborado pelo Fórum e encaminhado ao Go-
verno Federal. Ao lado de um posicionamento político 
de relevada substância, o Fórum listou os projetos 
considerados como essenciais para dotar a região de 
uma infra-estrutura compatível com as nossas expec-
tativas de crescimento sustentado.

Foram listadas prioridades em diversas modali-
dades de infra-estrutura, destacando-se o transporte 
(ferrovias, rodovias, portos e aeroportos).

A exemplo da Região Sul, praticamente todas as 
demais regiões do País mobilizaram-se em torno do 
mesmo objetivo: a melhoria da infra-estrutura de trans-
portes como condição indispensável ao crescimento 
sustentado da economia brasileira.

Finalmente, passados 3 anos, o Governo respon-
deu aos apelos nacionais. E respondeu de uma for-
ma pífia, para não dizer vergonhosa: com a operação 
tapa-buracos, cujo nome envergonha a engenharia 
nacional e deixa absolutamente transparente a falta 
de criatividade e a carência de conteúdo técnico que 
embasa as decisões do atual Governo.

É inacreditável que, passados 3 anos, este Go-
verno não tenha tido a competência técnica para es-
truturar um plano de readequação da infra-estrutura 
de transportes que não fosse uma simples operação 
tapa-buracos. Operações dessa natureza não neces-
sitam de planos. Deveriam ser de rotina, conduzidas 
pelo terceiro escalão de qualquer órgão rodoviário. 
No Governo Lula, essa operação assume o caráter 
de prioridade nacional, merecedora da presença do 
Presidente e de Ministros de Estado nas solenidades 
de lançamento. Minha experiência na engenharia de 
transportes me assegura que qualquer engenheiro 
rodoviário de mediana competência teria vergonha 
de presidir uma cerimônia cujo objetivo fosse o lança-
mento de uma operação tapa-buracos. 

Ouço, com prazer, o Deputado Carlos Dunga.
O Sr. Carlos Dunga – Nobre Deputado, quero 

parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz nesta tarde, 

quando cobra atividades econômicas para uma região 
que todos entendemos ser rica, diferente da nossa, o 
Nordeste. V.Exa. fala da operação tapa-buracos. Ima-
gine que a única ação do Governo na Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe era 
um projeto social para atender à população de baixa 
renda, o projeto do leite. De imediato, os técnicos do 
Governo determinaram que cada produtor rural só ven-
desse 19 litros. Isso significa que nossa economia irá 
por água abaixo, trazendo grande prejuízo ao Nordes-
te, já à mercê de grande estiagem. Parabenizo V.Exa. 
pela defesa de sua região.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI – Obrigado, Depu-
tado Carlos Dunga.

Quem utiliza as rodovias nacionais sabe que, 
para a maioria, a solução não é uma operação tapa-
buracos, mas a completa restauração que corrija todas 
as deficiências de base, vale dizer, de infra-estrutura. 
É preciso “refazer” a estrada, para utilizar uma lingua-
gem mais simples. Um buraco não nasce ao acaso, 
mas por deficiências da respectiva base. Tapá-Io é 
uma solução emergencial, até razoável para rodovias 
recentemente pavimentadas, cuja base apresenta 
pouquíssimas deformações. Mas não para as mais 
antigas, nas quais toda a base está comprometida, 
como é o caso da maioria das rodovias nacionais. É 
necessária a revisão da geometria para adaptá-la à 
nova realidade ocupacional ao longo da via. Depois 
de 20 anos de pavimento, certamente, a ocupação 
habitacional vai exigir um novo projeto, com acessos, 
contornos, vias laterais etc.

O mais grave é que o Governo sabe disso. O 
próprio Ministro dos Transportes afirmou que o ma-
terial a ser utilizado na operação tapa-buracos “dura 
em média um ano”. Avalio que, em outras palavras, o 
Ministro quis dizer mais ou menos o seguinte: daqui a 
um ano, a situação rodoviária do País será exatamente 
igual à atual, com a diferença de que o Tesouro terá 
quase meio bilhão de reais a menos do que hoje para 
investir nas rodovias.

Foi necessária pesquisa eleitoral de intenção de 
voto mostrando um empate técnico entre o Presidente 
e o adversário mais próximo para tirar o Governo da 
letargia administrativa e operacional. Ele descobriu que, 
passados 3 anos, não fora capaz de gerar qualquer 
plano mais audacioso para responder às necessidades 
nacionais. Como alternativa, inventou essa malfadada 
operação, por imaginar que por meio dela estaria cor-
rigindo deficiências de infra-estrutura e convencendo 
o povo brasileiro da eficiência da sua gestão.

A reação da sociedade brasileira, como não po-
deria deixar de ser, foi imediata: aos segmentos téc-
nicos e empresariais coube a crítica pela inutilidade 
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da operação e pela suspeita de corrupção, já que al-
guns buracos estão sendo tapados com dispensa de 
licitação; aos segmentos políticos, a iniciativa cheirou 
a artimanha eleitoreira.

Ninguém está criticando o Governo por fazer, mas 
por fazer malfeito. Critica-se a inutilidade da operação. 
Tanto é verdade que o próprio Ministro dos Transpor-
tes reconhece que a vida útil das obras é de apenas 
um ano. Por que comprometer os escassos recursos 
públicos com algo que vai durar apenas um ano?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesse 
contexto de infra-estrutura de transportes, vou ater-me 
mais especificamente ao sul de Santa Catarina, onde 
tenho maior identidade eleitoral. A ausência de obras 
de infra-estrutura constitui verdadeiro gargalo para o 
desenvolvimento daquela região rica, que abrange 43 
Municípios, produtora de carvão mineral, de cerâmica, 
que tem indústrias nas áreas têxtil e de plásticos e po-
tencial de desenvolvimento energético. Ela certamen-
te merece maior atenção, tanto por parte do Governo 
Federal quanto do Governo Estadual.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
manifestação do renomado colunista Adelor Lessa, do 
jornal Tribuna do Dia, de Criciúma. A matéria, por si só, 
demonstra a preocupação do sul de Santa Catarina 
com suas prioridades, das quais a maior é a BR-101:

“A diferença que faz a BR-101 duplica-
da

No lado norte de Santa Catarina, cortado 
pela BR-101 duplicada, o PIB (Produto Interno 
Bruto) cresce à taxa de 7% ao ano. No lado 
sul, onde a BR ainda não está duplicada, o 
crescimento é de apenas 3% ao ano. A dife-
rença está diretamente ligada à condição da 
rodovia. É a tese defendida pela revista Exame, 
a principal publicação de economia do País, 
edição de fevereiro, que está nas bancas des-
de ontem. Trecho da reportagem: ‘Depois da 
duplicação, o lado norte do Estado tornou-se 
um vigoroso pólo de atração de capital priva-
do, que em poucos anos vitaminou a econo-
mia local. Em contrapartida, o lado sul ainda 
espera a duplicação e continua dependendo 
de operações tapa-buracos para ter condições 
mínimas de uso. Com isso, perde em compe-
titividade e tem uma taxa de crescimento de 
menos da metade do norte’. Como a BR-101 
já está sendo duplicada no sul, o trabalho da 
revista Exame, apesar de dura realidade, ali-
menta a perspectiva de um novo ‘capítulo’ na 
economia da região, talvez o mais importante 
da sua história. A pergunta é: O sul do Estado 

está se preparando adequadamente para este 
‘boom’ de desenvolvimento?

Pé no acelerador
A duplicação da BR-101 está de fato em 

andamento, só que não na velocidade que a 
região gostaria, nem em que foi prevista no 
cronograma oficial da obra. É evidente que a 
primeira ação a ser encaminhada em relação 
à BR-101 é garantir mobilização suficiente 
para imprimir a maior velocidade possível nos 
trabalhos.

O tamanho do prejuízo
Número sustentado pelo Presidente da 

ACIC, Edilando de Moraes, na reportagem da 
revista Exame: a Região Sul perde R$1,2 bi-
lhão em negócios por falta da duplicação. Ele 
conta: ‘Já houve caso de uma indústria que 
comprou terreno em Criciúma para instalar 
uma fábrica, mas vendeu a área e deslocou o 
investimento para o Rio Grande do Sul, após 
um ano e meio à espera das obras prometi-
das na BR-101’.

Outros números
A revista Exame mostra em números a 

diferença nos dois lados da rodovia. São 25 
mil veículos por dia no lado norte (que tem ca-
pacidade de 28 mil) e os caminhões circulam 
com velocidade média de 90 km/hora. No lado 
sul, são 18 mil veículos (para capacidade de 9 
mil) e uma velocidade média dos caminhões 
de 40 km/hora”.

Essa velocidade se compara à da BR-101, cujas 
obras, tão necessárias e urgentes, têm se arrastado. 
Muitas são as promessas. As obras foram iniciadas 
no ano passado. Esperamos que tenham celeridade e 
que nossa preocupação de não as vermos concluídas 
ainda nesta década não se torne realidade.

Ainda no sul de Santa Catarina há outros garga-
los: os Portos de Laguna e de Imbituba.

No Porto de Laguna, a recuperação dos moles se 
arrasta desde 2001. A obra, iniciada ainda no Governo 
Fernando Henrique, foi paralisada várias vezes. Ago-
ra é novamente retomada. Esperamos que seja para 
valer e que seja concluída, transformando Laguna no 
principal porto pesqueiro do Sul.

O Porto de Imbituba, um dos poucos privados 
do Brasil, que praticamente garante a economia do 
sul de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do 
Sul, também necessita urgentemente de obras para 
recuperação dos moles de abrigo. Caso contrário, vai 
ocorrer a paralisação definitiva.

Na área ferroviária, para garantir a intermodali-
dade dos transportes, são necessárias ações urgentes 
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para viabilizar o projeto da Ferrovia Litorânea, que liga 
a Ferrovia Tereza Cristina S.A., incrustada no sul do 
Estado, desde o Porto de Imbituba, à Ferrovia Améri-
ca Latina Logística do Brasil S.A. – ALL -, em Araqua-
ri, junto à BR-280, passando pelo Porto de Itajaí. Os 
estudos para essa obra já confirmaram a viabilidade 
econômica, e sua conclusão vai colocar os Portos de 
Itajaí e de Imbituba na malha ferroviária nacional. Sa-
bemos que sem ferrovias pouco podemos esperar do 
futuro de um povo.

Finalmente, a conclusão do Aeroporto Regional 
Sul, em Jaguaruna, cujas obras foram iniciadas em 
2001, nos Governos Fernando Henrique Cardoso e 
Esperidião Aminº A primeira etapa foi concluída em 
janeiro deste ano e inaugurada na semana passada. 
Falta a conclusão do terminal de passageiros, os equi-
pamentos para o aeroporto e o acesso de 4 quilômetros 
à BR-101. Para isso ainda é necessário o projeto de 
engenharia. Torcemos para que seja logo concluído e 
para que tenhamos, o mais rápido possível, licitados 
esses itens.

Essa obra vai integrar o sul do Estado à malha 
aeroviária nacional. O Aeroporto Regional Sul tem 
uma pista de 2.500 metros, a maior de Santa Catari-
na, e está parcialmente concluído. Nossa proposta é 
que a INFRAERO assuma imediatamente a respon-
sabilidade pela conclusão das obras, que vão custar 
em torno de 15 milhões de reais, e pela manutenção 
futura do Aeroporto.

Santa Catarina tem apenas 3 aeroportos admi-
nistrados pela INFRAERO: Joinville, Navegantes e 
Florianópolis. Pedimos ao Governo Federal que ga-
ranta a continuidade das obras e principalmente que 
a INFRAERO assuma o Aeroporto Regional Sul, em 
Jaguaruna, localizada entre Criciúma e Tubarão, eli-
minando mais esse gargalo.

Resumindo, o sul de Santa Catarina necessita, 
em infra-estrutura de transportes, de ações concretas 
para a conclusão das obras da BR-101, dos trabalhos 
no Porto de Laguna, da recuperação do Porto de Im-
bituba, da conclusão do Aeroporto Regional Sul e do 
projeto de engenharia da Ferrovia Litorânea – ligan-
do Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul -, paralela 
à BR-101.

Com isso, certamente, aquela região dará sua 
contribuição para o desenvolvimento do Estado e do 
Brasil, garantindo qualidade de vida ao povo sul-ca-
tarinense.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
pouco, neste plenário, o Deputado Edison Andrino fa-
lou sobre o desemprego no País. Exatamente sobre 
esse tema apresento proposta de emenda à Consti-
tuição, que conta com quase 200 assinaturas, e que 
visa unificar o calendário escolar brasileiro.

O Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, é 
favorável ao pleito. Eu, o Deputado Antonio Cambraia, 
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto, e o 
Deputado Edison Andrino fizemos aqui recentemente 
grande seminário e, em futuro próximo, queremos dis-
cutir o assunto para que a oferta de empregos prospere 
cada vez mais no setor.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar este 
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos 
outros meios de comunicação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho manifestar minha solidariedade à popula-
ção do Município de Viamão, Rio Grande do Sul, que 
usufruía de isenção de pedágio em trecho da RS-040, 
que corta o Município – a grande maioria dos distritos 
estão localizados após o posto de pedágio.

Ocorre que a concessionária Metrovias entrou 
com ação judicial para derrubar a isenção que esten-
dia a gratuidade a todos os moradores de Viamão, 
obrigando-os a pagar o pedágio para se deslocarem 
dentro de sua própria cidade. Até os carros da Prefei-
tura terão de pagá-lo.

Há grande fluxo na rodovia às sextas-feiras, quan-
do muitas pessoas se dirigem às praias do Município. 
Na última sexta-feira, 27 de janeiro, realizou-se o sexto 
ato público em protesto contra essa decisão da Justi-
ça. Centenas de moradores fecharam, por 6 horas, a 
RS-040. Novamente, a Brigada Militar, de forma tru-
culenta, entrou em choque com os manifestantes, que 
legitimamente defendiam seus interesses.

Por outro lado, o Governador do Estado, Ger-
mano Rigotto, agiu como vem fazendo em inúmeros 
outros casos de uso da violência pela polícia: “lavou 
as mãos”, atitude típica de quem faz de conta que 
nada tem a ver com o assunto. Ou seja, transfere a 
responsabilidade para a população, que paga impos-
tos e confiou ao seu Governo a tarefa de resolver os 
problemas dos gaúchos.
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O Governador Rigotto tem a pretensão de disputar 
a Presidência da República como o salvador da pátria, 
prometendo sanar as dificuldades do Brasil. Se ao me-
nos assumisse a postura adequada ao cargo de Gover-
nador do Rio Grande do Sul, fazendo jus à confiança 
nele depositada pela população gaúcha nas últimas 
eleições! Infelizmente, assistimos ao descaso total: o 
Estado endividado, sem capacidade de crescimento, 
e que acaba com programas fundamentais, atingindo, 
principalmente, a população mais pobre.

Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez me solida-
rizo com os habitantes de Viamão na luta pelo direito 
democrático e cidadão de ir e vir dentro dos limites de 
seu próprio Município sem pagar pedágio.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. faça divulgar este 
pronunciamento no Programa A Voz do Brasil e nos 
meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência convoca as Sras. Deputadas e os Srs. Depu-
tados, as Sras. Líderes e os Srs. Líderes para compa-
recerem ao plenário, pois iniciaremos, em instantes, 
a Ordem do Dia. 

O painel registra a presença de 232 Sras. e Srs. 
Deputados. Convocamos os Parlamentares que se 
encontram em outras dependências da Casa para 
comparecerem ao plenário a fim de que alcancemos 
o quorum necessário para iniciar a Ordem do Dia.

O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra por 1 minuto.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero manifestar minha solidariedade aos 
moradores do Município de Senador Alexandre Costa, 
no Maranhão, pela passagem do aniversário natalício 
da Prefeita Francisca Sales da Costa, carinhosamente 
chamada de Prefeita Sula.

A Prefeita Sula prestou satisfação de seu man-
dato – fato inédito num evento público no Município 
– e inaugurou obras.

No decorrer da programação, um episódio me 
tocou particularmente: a entrega de 2 ambulâncias 
equipadas à Secretaria de Saúde. Essas ambulâncias, 
se não é imodesto dizer, são fruto de minhas emendas 
orçamentárias.

O critério decisivo que selecionou o Município de 
Senador Alexandre Costa como destino das emendas 

orçamentárias para a aquisição das ambulâncias foi 
a gestão séria e eficiente da Prefeita Sula, sem o que 
os investimentos não chegariam ao povo.

O Secretário da Saúde, Sr. Mamede, considerou 
as ambulâncias uma aquisição relevante para sanar 
uma carência que penalizava os moradores do Muni-
cípio com a falta de socorro móvel especializado.

Num evento concorrido, estiveram presentes 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, dentre as 
quais destaco o pastor Paulo Portela, da Assembléia de 
Deus local; o sindicalista Zezinho Monteiro, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município; e 
o Cabo João, Diretor do Destacamento da PM.

O Partido Social Cristão (PSC), forte colaborador 
na profícua gestão da Prefeita Sula, também prestigiou 
o evento, por intermédio da Presidenta do Diretório 
Municipal, Sra. Maria do Socorro Alves de Andrade, e 
das Vereadoras Clarice Alves Rodrigues Souza e Bete 
Carneiro. O PFL se fez representar por Maria de Fáti-
ma Araújo, mais conhecida como Vereadora Nena, e 
Itamar de Macedo Silva, o Vereador Jair.

O Secretário Enoque José da Silva, Chefe de 
Gabinete da Prefeitura, e o Vice-Prefeito Francisco 
Carlos Araújo de Souza, o Nenezão, aliados compe-
tentes e laboriosos batalhadores das causas sociais, 
compareceram em reconhecimento à boa gestão da 
Prefeita Sula.

O aniversário de S.Exa., por grata coincidência, 
ocorre em data sugestiva, ao final do ano anterior. 
Para o Município, é fato concreto que sua administra-
ção vem se consolidando de forma condizente com as 
expectativas daquela população.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra por 1 minuto.
O SR. ALMIR MOURA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana passa-
da, moradores da comunidade que pejorativamente é 
chamada de Coréia, em Senador Camará, no Rio de 
Janeiro, procuraram-me para denunciar que policiais 
da CORE têm promovido verdadeiras barbaridades no 
local, inclusive chamando de bandidos ou coisa pare-
cida os que ali moram. 

O pior é que a comunidade está sendo ameaçada 
de ser indiciada por associação de tráfico se fizer algum 
tipo de manifestação contra a polícia. Isso é terrível. 
Não se viu algo igual nem na época da ditadura.

Por isso, Sr. Presidente, desta tribuna peço ao 
Governo do Rio de Janeiro que tome providências a 
respeito.

Muito obrigado.



06014 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Dando 
prosseguimento ao Grande Expediente, concedo a 
palavra ao Deputado Leonardo Monteiro.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero aproveitar esta oportunidade para tratar 
de assuntos que considero muito importantes.

O primeiro deles é o aniversário de Tarumirim, 
Município que fica no Vale do Rio Doce e que freqüento 
cotidianamente. Tarumirim abriga um povo espetacular. 
Tenho ali vários amigos. Seu aniversário foi comemo-
rado no último dia 28 de janeiro com bela e merecida 
festa. O Município é administrado pelo companheiro 
Altamir Severo da Rocha, mais conhecido como Mi-
rico, e tem como Vice-Prefeito o Sr. Moacir Rocha da 
Silveira, do Partido Liberal.

O núcleo de povoação que deu origem ao Mu-
nicípio foi criado por Antônio Cunha e seus irmãos e 
cresceu com a chegada de outros moradores, forman-
do o povoado denominado Patrimônio do Cunha. Em 
1911, o povoado recebeu o nome de Tarumirim e foi 
elevado a distrito pertencente ao Município de Cara-
tinga. Em 1938, emancipou-se; hoje, conta com cerca 
de 12 mil habitantes.

Portanto, parabéns ao Prefeito Mirico pela com-
petente administração; parabéns à Câmara de Vere-
adores, na pessoa do companheiro Humberto, que 
preside aquela Casa Legislativa procurando sempre 
atender aos anseios da comunidade, e parabéns ao 
povo tarumirinhense.

O segundo assunto que abordo, Sr. Presidente, é 
o jubileu de ouro da Diocese de Governador Valadares, 
comemorado nesse final de semana. Na oportunidade, 
foi realizada uma festa muito bonita, com a participação 
das 48 paróquias que compõem a Diocese.

Na verdade, as festividades começaram com uma 
alvorada, da qual participaram todas as paróquias, com 
foguetório e vivas. Foi deveras emocionante a carre-
ata que saiu da Catedral Santo Antonio, no centro da 
cidade, e chegou à Paróquia Sagrada Família, onde 
foram encerradas as comemorações com uma Santa 
Missa, com a participação de mais de 6 mil pessoas. 
São 50 anos de trabalhos dedicados à fé, ao Evange-
lho e ao povo da região.

Parabenizo os Bispos que ajudaram a consolidar 
aquela diocese. O nosso primeiro Bispo foi Dom Hermí-
nio Malzoni; depois veio o querido Dom José Heleno, 
substituído interinamente pelo hoje querido Bispo de 
Guanhães, Dom Emanoel Messias de Oliveira. Atual-
mente, nosso pastor é Dom Werner Siebenbrock, Bispo 
com quem caminhamos na fé e na caridade. Parabéns 
às comunidades católicas da Diocese de Governador 
Valadares. Viva nossa Diocese!

Quero também parabenizar o Presidente Lula 
pela duplicação da BR-116 no perímetro urbano de 
Governador Valadares. Essa vultosa e virtuosa obra 
está mudando a cara da nossa cidade, dando beleza 
e segurança aos valadarenses, bem como a todos os 
usuários da via.

Outro belo presente que recebemos foi a implan-
tação do Pólo da Universidade Federal de Minas Ge-
rais em Governador Valadares. E é com orgulho que 
falo dessa conquista pois fui parte atuante na luta por 
sua implantação. Juntamente com vários conterrâne-
os – especialmente a Deputada Estadual Elisa Costa 
-, muito me esforcei para que ele se concretizasse. 
Agora, enfim, temos essa vitória a comemorar. E esse 
é um passo importante para termos definitivamente a 
UFMG em Valadares.

Mas, Sr. Presidente, falando do Governo Lula, 
quero dizer que não poderíamos ter notícias melho-
res. O Presidente tinha razão quando antecipou que 
iria colher o que plantou. E a colheita é grande, sinal 
de que o plantio foi árduo, mas profícuo.

Sras. e Srs. Deputados, os números divulgados 
pelo Ministério do Planejamento comprovam que, em 
2005, os investimentos do Governo Federal bateram 
recorde, atingindo 18,4 bilhões de reais. Esse valor 
representa um crescimento de 60% em relação ao 
realizado em 2004 (11,2 bilhões de reais), e quase o 
triplo do executado em 2003 ( 6,5 bilhões).

A prioridade é dar continuidade às obras de in-
fra-estrutura, tão essenciais para o desenvolvimento 
sustentado do País. E o Governo trabalha para re-
cuperar a capacidade de investimento público e eli-
minar os obstáculos ao crescimento, o que pode ser 
demonstrado especialmente pelas obras de reforma 
e conservação das estradas e ampliação da capaci-
dade dos portos. 

Com o Projeto Piloto de Investimentos – PPI, ins-
tituído a partir de 2004, o Governo está alavancando 
as obras de infra-estrutura. Os projetos estão fora do 
cálculo do superávit primário e, em 2005, receberam R$ 
3,5 bilhões, 100% do valor previsto para empenho. 

Para as estradas, o Governo liberou, por meio de 
medida provisória publicada no dia 3 de janeiro deste 
ano, crédito extraordinário de R$ 350 milhões ao Or-
çamento de 2006. A esse total foram acrescidos R$ 
90 milhões do Orçamento de 2005, já empenhados, 
totalizando R$ 440 milhões. Os recursos estão sendo 
utilizados para obras de recuperação emergencial de 
rodovias em todo o País. Destaco a recuperação das 
estradas de Minas Gerais, especialmente a BR-381, 
que liga a BR-116, do Vale do Rio Doce até Belo Ho-
rizonte, à Rodovia Fernão Dias.
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Como mostram os números, o Governo também 
voltou a investir em ferrovias, incluindo no PPI a Fer-
rovia Norte-Sul, que recebeu recursos, em 2005, de 
R$ 324 milhões e que, inscritos em Restos a Pagar, 
poderão começar o ano sendo executados. 

Com os resultados positivos da economia, o País 
entra em nova fase com perspectivas de altos inves-
timentos em infra-estrutura. De acordo com o Secre-
tário-Executivo do Ministério do Planejamento, João 
Bernardo Bringuel, em 2006, o Governo terá capaci-
dade de pagar entre R$ 14 bilhões e R$ 15 bilhões dos 
investimentos, montante superior aos R$ 11 bilhões 
pagos em 2005.

O Brasil não é o mesmo de 3 anos atrás. A mais 
recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
– PNAD mostra que o País começa, de modo consis-
tente e sustentável, a tirar da pobreza considerável 
parcela de nossa população. A economia atravessa 
um ciclo de estabilidade, credibilidade e crescimento, 
com a inflação sob controle. E o Governo Lula investe 
pesado em várias áreas estratégicas, consolidando a 
continuidade e a expansão do atual ciclo de desen-
volvimento.

É claro que a superação dos enormes desafios 
históricos não se dá em apenas 36 meses de gover-
no. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já é 
possível constatar que o Brasil tem dado passos cer-
tos para se tornar uma nação mais justa socialmente, 
com economia forte e importante papel no contexto 
internacional, correspondente à importância mundial 
do País.

Importantes reformas foram promovidas logo no 
início deste Governo, dando as bases necessárias para 
o desenvolvimento do País. Os inúmeros programas 
sociais começam a dar consistentes resultados, e es-
tes têm impactado positivamente os levantamentos 
sobre o desenvolvimento humano dos brasileiros. Não 
apenas o Fome Zero, que tem no Bolsa-Família seu 
principal instrumento, com seus milhões de beneficia-
dos, está mudando a cara do Brasil. Com iniciativas 
integradas e criativas, o Governo do Presidente Lula 
está melhorando a vida de alunos de universidades e 
escolas públicas, fornecendo melhores condições aos 
estudantes do ensino fundamental e médio, possibili-
tando abertura de conta em bancos a quem não tinha 
acesso ao sistema bancário, incrementando a economia 
com acentuada política de créditos populares e, entre 
vários outros programas e projetos de cunho social, 
diminuindo a distância que separa os mais ricos dos 
muito pobres no Brasil.

Ao mesmo tempo, nosso Governo aplica consi-
derável parcela do seu orçamento em obras de infra-
estrutura, como estradas, portos, aeroportos, ferrovias 

e produção de energia, áreas vitais estratégicas para 
o desenvolvimento nacional, para que o País continue 
com consistência e vigor.

O Brasil de hoje não é mais mero coadjuvante 
entre as nações do mundo, mas, sim, um participante 
de peso nas grandes decisões internacionais. Foi in-
clusive chamado para participar das discussões sobre 
o programa nuclear no Irã. Atua com determinação 
nas negociações comerciais com os demais países, 
estabelece relações internacionais pioneiras, abrindo 
novos mercados, e resgata vínculos históricos e cultu-
rais com povos que participaram da nossa formação, 
como os do continente africano. 

Sem deixar de lado o diálogo com a população, 
maneira mais democrática de administrar, o Governo 
Lula estimula a participação da população na formação 
de políticas públicas, respeitando as diferenças, as mi-
norias e as reivindicações de cada setor da complexa 
sociedade brasileira. 

Quero exemplificar o que estou dizendo com 
alguns números: o novo salário mínimo teve o maior 
crescimento real dos últimos 11 anos; foram assenta-
das 245 mil famílias, o que garantiu cerca de 800 mil 
empregos no campo; o BNDES concedeu o maior vo-
lume de recursos da sua história; o programa de regu-
larização fundiária do atual Governo beneficiou mais 
de 750 mil famílias; foram viabilizados investimentos 
na ordem de R$ 16,9 bilhões na expansão de infra-
estrutura de energia elétrica em todo o País.

Além disso, as metas de exportações são supe-
radas a cada mês; o Programa Bolsa-Família, de gran-
de impacto positivo na renda dos Municípios, ativou o 
comércio de alimentação em todo o País. 

Com isso, Sr. Presidente, quero mostrar apenas 
um pequena parte do que é o Governo do Presidente 
Lula. E, para encerrar, lembro o Salmo 126, que diz:

“Os que semeiam em lágrimas colherão 
com alegria. Aquele que leva a preciosa semen-
te, andando e chorando, voltará, sem dúvida, 
com alegria, trazendo consigo sua colheita.”

Presidente Lula, vamos à reeleição, pois V.Exa. 
tem muito a colher.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de 
finalizar este pronunciamento, concedo um aparte ao 
ex-Presidente do Congresso Nacional, o nobre colega 
Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Leonardo 
Monteiro, cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento, 
sobretudo pela parte em que alude ao desenvolvimen-
to educacional do País, mencionando a aprovação do 
FUNDEF e se reportando ao ensino universitário, que 
terá o seu desdobramento agora, com a criação de 
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novas universidades em todo o País, idéia com a qual 
o Presidente está comprometido. Cheguei inclusive a 
postular a S.Exa., em pronunciamento dessa mesma 
tribuna em que V.Exa. ora pontifica, a criação de uma 
universidade federal no sertão central do Ceará, loca-
lizada em Quixeramobim. Então, faço esta inserção no 
discurso de V.Exa. para que, quando o Presidente se 
defrontar com o texto, saiba que aqui vai uma manifes-
tação motivada para que consigne, na sua programa-
ção do ensino universitário, a inclusão dessa unidade 
no sertão central do Ceará. Muito obrigado.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Agradeço ao 
Deputado Mauro Benevides a intervenção, a qual in-
corporo ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Zé Geral-
do.

O Sr. Zé Geraldo – Com certeza, Deputado Le-
onardo Monteiro, o tempo de 25 minutos é muito curto 
para V.Exa. comemorar as realizações do Governo do 
Presidente Lula por este País afora. A propósito, no úl-
timo final de semana, pude verificar de perto algumas 
dessas mudanças. Trafeguei em um trecho de 500 qui-
lômetros da rodovia Transamazônica, de Altamira a 
Itaituba. Nos últimos 25 anos, nesta mesma época do 
ano, eu gastaria de 3 a 4 dias para fazer esse percurso; 
agora, porém, pude percorrê-lo em apenas 6 horas. Isso 
se deu graças aos 20 milhões aplicados na rodovia, no 
momento correto. No passado, também se aplicou algum 
dinheiro ali, mas no tempo errado, às vezes, porque o 
Congresso aprovava um pedido de crédito suplementar 
em dezembro, quando já chove na Amazônia. Fizemos 
esse debate aqui, o Governo entendeu, e agora os re-
cursos para as rodovias da Amazônia, principalmente 
as não-pavimentadas, serão aplicados no momento 
correto. Portanto , rodovias do Brasil inteiro, que foram 
abandonadas pelos Governos passados, que nem os 
buracos tapavam, agora estão sendo restauradas, recu-
peradas. É o caso, por exemplo, da BR-101, onde mui-
tas obras estão sendo feitas. Não há a menor dúvida de 
que teremos a imensa felicidade de poder comemorar 
o resultado deste Governo comprometido, sério e que 
pensa em levar este País para a frente.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Ouço, com 
prazer, o nobre Deputado Virgílio Guimarães.

O Sr. Virgílio Guimarães – Companheiro Depu-
tado Leonardo Monteiro, associo-me integralmente ao 
seu pronunciamento. O Governo Lula avança, e toda a 
região do Vale do Rio Doce observa isso de perto, com 
o crescimento do emprego. Uma cidade que em muito 
dependia dos seus migrantes, pessoas que procuravam 
outros países, sobretudo na América do Norte, hoje 
experimenta o crescimento e a pujança da própria eco-
nomia brasileira. Assistimos recentemente, na região 

vizinha do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha, à 
criação de uma universidade pelo Governo Lula; em Ti-
móteo, temos o CEFET e, brevemente, teremos também 
um curso superior. Então, por essas razões e por V.Exa. 
poder mostrar sua participação no processo legislativo 
e no processo de desenvolvimento nacional e regional 
como um todo, fica à vontade para, numa próxima eta-
pa, pedir também a criação de uma universidade federal 
no Vale do Rio Doce, para atender não só Governador 
Valadares, mas todo o Vale do Aço. Essa é uma reivin-
dicação importante, e tenho certeza de que, no próximo 
Governo Lula, será uma realidade. Este é um Governo 
que mostrou preocupação com o ensino, principalmente 
o universitário. Recentemente, foram criadas 3 novas uni-
versidades em Minas Gerais: em Uberaba, em Alfenas e 
no Vale do Jequitinhonha. O sucesso alcançado nos faz 
ter uma convicção ainda maior, principalmente depois da 
conquista do CEFET de Timóteo, de que a universidade 
sonhada pelo leste mineiro, pelo Vale do Rio Doce, pelo 
Vale do Aço e por Governador Valadares, está cada vez 
mais próxima de ser tornar realidade. Nobre Deputado, 
essa é uma luta não só de V.Exa., mas de toda a nossa 
bancada de Minas Gerais.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Agradeço aos 
nobres Deputados Virgílio Guimarães e Zé Geraldo os 
apartes, que incorporo a este meu pronunciamento.

Nobre Deputado Virgílio Guimarães, V.Exa., na 
condição de conhecedor da região leste de Minas Ge-
rais – Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri 
-, disse muito bem: estamos, por meio do Governo do 
Presidente Lula, fazendo com que o ensino superior se 
faça presente naquela região. Aquela era a única região 
do Estado de Minas Gerais onde não havia uma uni-
versidade federal. No final do ano passado, porém, o 
Presidente Lula anunciou a extensão da Universidade 
Federal do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri até 
Teófilo Otoni, e estamos pleiteando que a Universidade 
Federal de Ouro Preto chegue ao Vale do Aço. No Vale 
do Rio Doce, juntamente com a Deputada Estadual 
Elisa Costa, entramos em acordo com a Universidade 
Federal de Minas Gerais e teremos vestibular, já no mês 
de agosto, para os cursos de Ciências Biológicas e Quí-
mica. Estamos também lutando para trazer um pólo da 
Universidade Federal de Viçosa para Caratinga. Com 
isso, vamos fazer com que em toda aquela parte de Mi-
nas Gerais seja oferecido ensino de terceiro grau.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Carlos Dunga.

O Sr. Carlos Dunga – Deputado Leonardo Montei-
ro, quero parabenizá-lo pelo oportuno pronunciamento 
que faz na tarde de hoje. Ouvi quando V.Exa. se referiu 
a projetos sociais, e é para falar sobre eles que pedi 
este aparte. Quero fazer referência ao Programa de In-
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centivo à Produção e ao Consumo de Leite. O Estado 
de Minas Gerais, assim como os da Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas e Sergipe, recebe esse benefício, que 
está para ser extinto. É preciso que nós, do Nordeste, 
façamos alguma coisa para que esse grande projeto 
seja uma âncora para a economia da nossa região. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Perfeitamente, 
Deputado Carlos Dunga. Agradeço a V.Exa. o aparte, 
que será parte integrante deste pronunciamento.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero me referir à felicidade de termos votado, nesta se-
mana, a instituição do FUNDEB, importante instrumento 

para melhorar a educação em nosso País, pois beneficia 
tanto os estudantes como os profissionais da área. 

É ainda necessário votarmos, o mais breve pos-
sível, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
mecanismo fundamental para regulamentarmos a tri-
butação neste País e também para a geração de em-
prego e renda para nossa população.

Finalizando, agradeço e desejo a todos uma 
boa-tarde.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de RORAIMA 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Evandro Milhomen PSB 

Hélio Esteves PT 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
Josué Bengtson PTB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 10
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AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de AMAZONAS 7

RONDONIA

Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de RONDONIA 5

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Gastão Vieira PMDB 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de MARANHÃO 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Bismarck Maia PSDB 

Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de CEARÁ 18

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 6

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Total de PARAÍBA 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Luiz Piauhylino PDT 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Pedro Corrêa PP 
Renildo Calheiros PCdoB 
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Roberto Freire PPS 
Total de PERNAMBUCO 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
José Thomaz Nonô PFL 
Rogério Teófilo PPS 
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Pedro Irujo PMDB 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de BAHIA 18

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
Júlio Delgado PSB 

Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Odair Cunha PT 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Vadinho Baião PT 
Total de MINAS GERAIS 27

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de ESPÍRITO SANTO 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Márcio Fortes PSDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMR 
Total de RIO DE JANEIRO 27

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
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Aldo Rebelo PCdoB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Delfim Netto PMDB 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
José Eduardo Cardozo PT 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de SÃO PAULO 36

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de MATO GROSSO 3

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
Maninha PSOL 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 

Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sérgio Caiado PP 
Total de GOIÁS 9

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS 
Nelson Trad PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Cláudio Rorato PMDB 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de PARANÁ 15

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Total de SANTA CATARINA 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Júlio Redecker PSDB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
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Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 

Total de RIO GRANDE DO SUL 14

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 277 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, não poderia deixar de regis-
trar a realização, em Chapecó, até o dia 3 de fevereiro, 
do Centro Demonstrativo da COOPERALFA, que expõe 
as novas tecnologias disponíveis para a agricultura e 
apresenta várias exposições na área de melhoria ge-
nética as últimas novidades e tecnologias relacionadas 
à agricultura de pequeno e médio porte. 

Não pude estar na minha terra hoje devido a esta 
sessão, mas amanhã, na abertura oficial do Campo 
Demonstrativo Alfa – CDA, junto com as lideranças 
cooperativistas catarinenses, lá reforçarei a importân-
cia dessa atividade para formação e informação dos 
agricultores, em especial, aos familiares.

Nesta 11ª edição, realizada de 31 de janeiro a 3 
de fevereiro, o tema principal é a água. Daí o slogan 
Água, nosso maior presente, um referencial para cha-
mar a atenção de expositores, palestrantes, autorida-
des, técnicos e investidores agrícolas para o fato de 
que não existe produção, seja animal ou vegetal, sem 
esse precioso mineral chamado água em quantidade 
abundante e de qualidade.

Entre os setores que mais consomem água, está 
o de produção de grãos, suínos, aves e leite. Para ficar 
maduro, 1 quilo de milho, por exemplo, exige aproxi-
madamente mil litros de água, seja em forma de chuva 
ou de irrigação.

Um aviário que abriga 15 mil frangos, no 35º dia 
de produção terá consumido 66.945 litros de água. Mas, 
se as aves permanecem no aviário por 45 dias, esse 
volume quase dobra, saltando para 120.495 litros, ou 
seja, são 8 litros por ave durante o ciclo. 

No caso do suíno, o animal pode consumir de 
água quase o triplo que ingere de alimentos. Se come 
3 quilos de ração, consome cerca de 9 litros de água. 
Se, em 170 dias (ou aos 110 dias em alojamento para 
suíno tipo “terminação”), um suíno ingere de 280 a 300 
quilos de alimento, alcançando 115 quilos de peso vivo, 
terá consumido mais de 800 litros de água. 

Na suinocultura, a intenção da COOPERALFA 
é sensibilizar os produtores para a necessidade de 
diminuírem o volume de água desperdiçada, pois o 
uso intensivo desse bem onera ainda mais o custo 
do manejo, além de apresentar exemplares de suínos 
machos e fêmeas com genética de ponta.

Na produção de leite, os números igualmente 
impressionam: uma vaca de leite de alta performance, 
nos dias quentes e/ou picos produtivos, pode consumir 
até 120 litros de água diários. 

A propósito, ressalto que, durante a programa-
ção do CDA, serão apresentados os cuidados que se 
deve ter com a higiene do leite e no processo de or-
denha das vacas.

Também será incluído entre os temas do CDA 
2006 o Aqüífero Guarani, que se localiza em área sub-
jacente aos territórios do Brasil, Argentina, Paraguai 
e Uruguai, a uma profundidade que oscila entre 50 e 
1.500 metros. Trata-se de reserva aqüífera que admite 
uma retirada sustentável de até de 40 quilômetros cú-
bicos por ano. Para dar uma idéia da ordem de gran-
deza envolvida, esse volume de água é muito superior 
ao consumo urbano de todas as cidades localizadas 
em seu território.

As lideranças cooperativistas querem reforçar a 
necessidade de serem tomadas medidas que evitem 
a contaminação do aqüífero. 

No setor de plantas medicinais foi montada uma 
maquete de fonte d’água, para destacar que as ver-
tentes podem ser protegidas a baixo custo, livrando 
os olhos d’água de qualquer envenenamento ou outro 
tipo de poluição. 

Os produtores são orientados, por meio de pa-
lestras, maquetes e banners, sobre o planejamento 
adequado das propriedades e a necessidade de se 
usar a água adequadamente na produção de ali-
mentos. 

A Associação Catarinense de Criadores de Su-
ínos, com sede em Concórdia, também demonstrará 
no CDA 2006 um sistema de geração de energia elé-
trica a partir do gás metano oriundo da fermentação 
do dejeto suíno. Filtrado, ou seja, livre das impurezas, 
o gás metano se torna útil à geração de energia. Um 
dos maiores ganhos desse sistema está no tratamento 
dos efluentes restantes do processo, pois ele acaba 
com o lodo e transforma o esterco em adubo orgânico 
sólido, e há possibilidade de exportação desse insumo. 
Por isso o projeto é completo e inteligente.

Está previsto ainda um ato simbólico em que se 
fará o plantio de árvores nativas, demonstrando a im-
portância de se criar uma corrente solidária para salvar 
nossas nascentes, fontes e riachos 
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Para finalizar, Sr. Presidente, parabenizo a famí-
lia COOPERALFA, na pessoa do Presidente, Mário 
Lanznaster, pela iniciativa de realização desse grande 
evento em Chapecó.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, com sua inquestionável 
autoridade de eminente jurista que chegou inclusive a 
presidir o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Paulo 
Brossard de Sousa Pinto, em magnífico artigo publicado 
na edição de hoje do Correio Braziliense, reporta-se à 
legitimidade da decisão já adotada de derrogar o insti-
tuto da verticalização. Esse instituto passou a imperar 
entre nós, mediante resolução expedida por aquela 
Corte, ao tempo em que a sua direção era confiada 
ao Ministro Nelson Azevedo Jobim.

Além de Senador da República, eleito em 1974, 
e titular do Ministério da Justiça na gestão José Sar-
ney, Brossard ascendeu ao Pretório Excelso, onde se 
pontificou como figura estelar, o que esteve expressa-
do em suas decisões monocráticas, votos e sentenças 
prolatadas.

Pela atualidade do tema e pela inquestionável 
autoridade de Paulo Brossard, entendi de meu dever 
solicitar a transcrição da aludida matéria nos anais 
desta Casa.

Eis a integra do texto, Sr. Presidente:

“A verticalização
No fim de 2002, o Tribunal Superior Elei-

toral expediu instrução introduzindo a chamada 
verticalização do processo eleitoral, imposta 
pela primeira vez nos estertores do regime 
autoritário. O então presidente do Senado 
Federal honrou-me com uma consulta acerca 
da legitimidade da resolução. O parecer (que 
a Revista Forense publicou) começa com es-
tas palavras: ‘Tendo tido a honra de integrar a 
mais alta Corte eleitoral do país, é com a maior 
reverência que examino suas sábias decisões 
e se, no caso vertente, ouso discrepar de uma 
delas, submetida ao meu exame pelo Sena-
do Federal, que também tive o privilégio de 
compor, é porque me convenci e convencido 
estou de que ela se desviou da lei e se afas-
tou de preceitos constitucionais’. Mantenho o 
que escrevi então e, quando o tema volta ao 
debate, reproduzo um dos aspectos da ques-
tão então examinada.

Hoje, dizia eu, ambas as eleições, as pre-
sidenciais e as federais e estaduais, ou seja, 
para presidente e vice-presidente da Repúbli-
ca, para senadores e deputados federais, para 
governadores e deputados estaduais, deverão 
realizar-se no mesmo dia; nem sempre foi 
assim, nem sempre terá de ser assim; a coin-
cidência resulta de motivos de conveniência, 
inclusive da economia de gastos e serviços. 
Nada impede, porém, que as eleições se façam 
em dias diferentes de anos diferentes. Mas o 
que me parece capital é que elas, embora se 
realizem no mesmo dia, em tudo e por tudo são 
distintas. Juridicamente inconfundíveis.

Estabelecer simetria entre as coligações 
para a eleição presidencial e as que se forma-
rem para eleições majoritária e proporcionais 
nos estados poderá ser obra de parnasianismo 
jurídico, mas não corresponde à necessidade 
funcional, nem a imperativo lógico-jurídico, 
pois as eleições não são distintas apenas em 
termos abstratos, mas também em termos con-
cretos. Na eleição presidencial, a escolha visa 
a alguém que se propõe a, em quatro anos, 
realizar um programa de governo, obviamen-
te, de governo da nação e para a nação; nas 
eleições para os estados, cuida-se de escolher 
alguém que, em quatro anos, se proponha a 
pôr em prática determinado plano de governo, 
obviamente plano estadual de governo. Num 
caso, o plano de governo é nacional, em outro, 
estadual. Os planos não serão e não poderão 
ser iguais. E como as situações nos estados 
também não são iguais, por mil e uma razões, 
conjunturais e estruturais, as coligações intra-
estaduais, sem desdouro, sem contradição e 
sem incoerência, também podem variar entre 
si, e é natural que variem. O Brasil ainda é 
uma Federação.

De modo que a propalada simetria, ou 
a suposta coerência, poderia ter inspiração 
estética, mas sem objetividade jurídica, uma 
vez que, sendo díspares as situações, não só é 
natural que sejam diferentes, como me parece 
serem inevitáveis as diferenças, tamanhas as 
desigualdades entre os membros da Federa-
ção. Aliás, levando-se às últimas conseqüên-
cias a idéia subjacente à projetada simetria 
ou coerência nas coligações, chegar-se-ia ao 
ponto de exigir que os governadores fossem da 
mesma coligação que escolhesse o presidente 
e vice-presidente, quando a primeira virtude 
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da Federação, segundo se propala, é alcançar 
a unidade por via da diversidade.

Atribuir a um pacto celebrado no plano 
nacional o efeito de aos seus termos sujeitar 
27 estados, autônomos e diversificados, parece 
em tudo e por tudo avesso ao molde federativo 
vigente e à realidade dos fatos”.

Sr. Presidente, espero que o lúcido comentário de 
Paulo Brossard sirva para dissipar dúvidas que ainda 
possam persistir em relação ao magno assunto, objeto 
de aprovação em primeiro turno por este Plenário.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, encaminho à Mesa relatório do Instituto 
Nacional de Meteorologia. 

Fui ao INMET e fiquei bastante preocupado com 
a situação em que se encontra a Região Nordeste. 
Gráficos daquele órgão prevêem grande estiagem em 
todos os Estados nordestinos, especialmente Pernam-
buco e Paraíba. 

Por isso, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja en-
caminhado o referido relatório à bancada do Nordeste 
e ao Deputado B. Sá, para que agendem reuniões com 
representantes de Ministérios e autoridades do Gover-
no, visando encontrar soluções emergenciais para uma 
região em que há 10 meses não chove. Há regiões que, 
com 10 dez dias de estiagem, já dispõem de recursos. 
No entanto, o Nordeste, com 10 meses de seca, não 
recebeu qualquer ajuda até o momento. 

Solicito, portanto, que encaminhe o relatório do 
Instituto Nacional de Meteorologia à Bancada do Nor-
deste, para que tome as medidas cabíveis. 

A SRA. CELCITA PINHEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, no final do ano passado, o 
Congresso revogou a lei que permitia à União a cria-
ção de novas escolas federais de ensino profissional 
apenas quando o ônus da manutenção fosse assumi-
do por Estados, Municípios, ONGs ou entidades do 
setor produtivo.

Considerando que esse requisito dificilmente era 
atendido, vigorava, na prática, impedimento à criação de 
tais escolas, principalmente nas regiões assoladas pelos 
menores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH.

Tratava-se de situação capaz de gerar graves pre-
juízos para todo o País a longo prazo, uma vez que a 
educação profissional tem papel estratégico a desem-
penhar, junto com outras políticas públicas, no desen-
volvimento econômico, na redução das desigualdades 
sociais e no fortalecimento da cidadania.

Em boa hora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Congresso fez o devido reparo, permitindo à 
União a retomada da tão necessária expansão da rede 
federal de escolas profissionais e liberando, para esse 
fim, recursos da ordem de R$150 milhões. Desses, 
R$57 milhões são remanescentes do Orçamento de 
2005, acrescidos de igual quantia a ser reservada em 
2006, mais a complementação em 2007.

Dadas essas condições, o Executivo Federal, por 
intermédio do Exmo. Sr. Ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, prometeu construir 32 dessas escolas, das 
quais 25 devem estar funcionando até o fim do presente 
ano. Assim, o Ministro planeja gerar 67 mil novas vagas, 
prioritariamente direcionadas a atender à demanda em 
setores como agricultura, pesca e turismo.

Atualmente, a rede oferece educação de qualida-
de a 230 mil alunos, distribuídos em 109 unidades de 
ensino, entre as quais se contam as de ensino básico 
profissional e técnico agrícola, bem como os Centros 
de Ensino Tecnológico – CEFETs, recentemente trans-
formados em centros universitários. 

Espero que, já ultrapassadas as barreiras de or-
dem legal e orçamentária, a expansão dessa rede pelo 
interior brasileiro se transforme em uma das principais 
linhas de ação do Governo Federal. 

As peculiaridades do meu Estado, Mato Grosso, 
exigem investimentos que visem à geração de em-
prego e renda, considerando a vocação no campo do 
turismo e do agronegócio. Nesse sentido, solicito que 
uma dessas 25 novas escolas de ensino profissional 
que entrarão em funcionamento em todo o País até o 
final do ano, segundo a promessa do Ministro Haddad, 
tenha sede em Mato Grosso.

Dessa forma, os mato-grossenses terão ainda 
maior oportunidade de contribuir com o desenvolvi-
mento socioeconômico do Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, queremos votar o mais rapidamente 
possível o importante projeto de lei do porto seco, en-
viado pelo Governo Federal a esta Casa após longo 
período de debates na Receita Federal. 
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Temos de acabar com o cartório de meia dúzia 
de empresas que não querem a expansão da infra-es-
trutura do País, e essa proposta visa justamente mo-
dernizar a infra-estrutura nacional 

O Brasil ampliou suas importações e exporta-
ções. Agora, a infra-estrutura precisa ser melhorada. 
Trata-se, portanto, de lei necessária, urgente e que 
atualizará nossa legislação na área 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 

à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 6.370-A, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.370-A, de 2005, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e 
recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Porto Seco, altera a legislação 
aduaneira e dá outras providências.

SOBRESTA A PAUTA EM: 28-1-06 (46º 
DIA) 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento do Líder Rodrigo Maia em que 
solicita, nos termos do Regimento Interno, a retirada 
de pauta do item 1.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da pauta 
do PL 6.370-A/2005 constante do item 01 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2006. – Ro-
drigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar a favor do requerimento, com a palavra o 
Deputado Francisco Turra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 
oportuníssimo o requerimento de autoria do Deputado 
Rodrigo Maia, porque, embora o Deputado Orlando 
Desconsi tenha afirmado que o projeto é importante 
e que foi debatido, a proposta não foi discutida com as 
partes interessadas, que somos todos nós, Parlamen-
tares, e as Comissões que têm a ver com esse tema.

Fiquei muito feliz por falar com o Relator do proje-
to e verificar que S.Exa. está absolutamente receptivo 
à clarificação dos problemas existentes em relação à 

proposta. Há, por exemplo, o problema da constitucio-
nalidade, embora alguns defendam a idéia de que é 
possível a concessão ou permissão por se tratar de 
serviço privado.

Há entendimentos, Deputado Desconsi, mas 
não é o caso de entendimentos. A Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, complementa o art. nº 175 da nossa 
Constituição, ao estabelecer normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões de serviços 
públicos. E a lei é muito clara ao dizer: “especificadas 
as estações aduaneiras e terminais alfandegários de 
uso público”.

Mas há um detalhe para o qual quero chamar a 
atenção. Fiquei feliz, Deputado Rodrigo Maia, quando o 
próprio Relator rejeitou a barbaridade que poderia ser 
praticada se a proposta fosse implementada. Os arts. 
15 e 16 da proposta permitiriam a entrada de produtos 
importados em todo o Brasil sem que fossem analisa-
dos e fiscalizados em 2 modalidades, inclusive sob a 
ótica da defesa sanitária, animal ou vegetal.

Imaginem V.Exas.: no momento em que o Brasil 
tem de proteger a entrada de produtos nocivos, con-
taminados, com problemas sanitários e fitossanitários, 
um produto ficar em um armazém alfandegado em 
Brasília, longe da fronteira, isso poderá disseminar 
uma praga. 

Trata-se de projeto que tem de ser melhor anali-
sado, avaliado. Portanto, é absolutamente pertinente o 
pedido do Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, por-
que uns dias a mais nos permitirão aprimorar o projeto 
para oferecer ao País legislação adequada. Ninguém 
está defendendo o interesse de alguém, porque o im-
portante é que o serviço funcione.

Não existe cartório; não existe cartel. Há 84 em-
presas. Mas se houver necessidade de 100 empresas, 
que haja 100. Esperamos que o serviço melhore, o que 
será ótimo para o País, que importa e exporta. 

Mas de forma açodada, esta Casa não deve 
trabalhar. 

É pertinente o requerimento do Deputado Rodri-
go Maia, e nós o apoiamos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Orlando 
Desconsi, que falará contra a matéria.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero contraditar a proposta defendida pelo Deputado 
Francisco Turra, porque vivemos no Brasil verdadeiro 
cartório: pequenos grupos estabelecidos, não todos, 
diante de uma licitação, entram na Justiça e impedem 
o avanço da questão relativa aos portos secos.

Porto seco é um local de desembaraço de mer-
cadorias importadas e exportadas. Não há risco, de 
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acordo com a proposta do projeto, de haver qual-
quer contrabando, porque as mercadorias chegam 
em contêineres, recebem a rubrica e são conferi-
das por um técnico da Receita Federal, um servi-
dor concursado e com habilitação para isso. Repito: 
não há risco, como dizem alguns, de facilitação de 
contrabando.

De outro lado, existem hoje em torno de 60 portos 
secos no Brasil, país de área gigantesca. E, do ponto 
de vista das exportações e importações, o Brasil tem 
crescido muito no último período. Esses locais são 
adequados e necessários, inclusive descentralizam 
infra-estrutura adequada para importadores e expor-
tadores.

Cobramos da Receita Federal agilidade nessa 
área e descobrimos que cartórios de poucas empresas 
buscavam impedir as licitações na Justiça. 

Então, a lei atual é atrasada, favorece poucos 
em detrimento de muitos e impede o Brasil de melho-
rar sua infra-estrutura. Esse projeto foi concebido a 
partir dos técnicos da Receita Federal, que enfrentam 
essas dificuldades. Não foi ninguém, partidariamen-
te. Eu, o Deputado Darcísio Perondi, o ex-Deputado 
Augusto Nardes, o Deputado Pompeo de Mattos e o 
Deputado Pastor Reinaldo, entre outros, estivemos 
pressionando o Governo para que inclusive envias-
se a esta Casa medida provisória relativa ao tema. 
Estranhamente, agora alguns buscam obstruir a vo-
tação dessa matéria.

A aprovação dessa proposta é urgente e neces-
sária, e o Brasil precisa dela. Concebido com uma 
visão moderna, que atualiza nossa legislação, o pro-
jeto estabelece regras claras, transparentes e mais 
democráticas. Qualquer empresário interessado po-
derá se habilitar mediante regras públicas conhecidas, 
que serão também de atribuição da Receita Federal. 
Poderá inclusive haver maior concorrência. Com isso, 
ganha mais o cidadão. Tendo em vista que vivemos 
no capitalismo, sob a lei de mercado, será possível 
ter mais de um porto no mesmo local, se for esse o 
nosso desejo.

Portanto, não se justifica sua retirada de pauta 
nem que essa matéria não seja votada. Ela precisa 
urgentemente ser apreciada por esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. convo-
cou os Líderes para uma reunião hoje à tarde, ocasião 
em que discutimos a Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa. Tivemos, então, a oportunidade de analisar a 
importância do tema, da cronologia e – diria mais – da 
responsabilidade coletiva dessa condução.

Um projeto com urgência constitucional está tra-
vando a pauta. E, atendendo ao apelo de V.Exa., eu 
me comprometi a analisar a matéria junto com o Go-
verno, o que foi feito. 

Ocorre que o tema é polêmico – e acabamos de 
assistir a Parlamentares fazerem a defesa inclusive do 
projeto tal qual ele está. Como parte do acordo, dada 
a importância do tema, dependemos de um compro-
misso de todos os Líderes. Eu sei que foi firmado, na 
reunião presidida por V.Exa., que nós aprovaríamos a 
urgência urgentíssima para que a matéria voltasse à 
pauta na terça-feira, por exemplo. Em caso de haver 
necessidade de mais algum debate, eu pediria a V.Exa. 
que também me ouvisse quanto a uma eventual mu-
dança no calendário. 

Acabei de conversar com o Relator e com o Líder 
do PFL sobre o tema e vou enunciar a proposta que 
faço a todos os demais Líderes.

A proposta seria a seguinte: tenho autorização do 
Presidente para retirar a urgência constitucional, mas 
isso estaria condicionado ao acordo de que, na forma 
de urgência urgentíssima, ela voltaria para a pauta na 
terça-feira, quando provavelmente haverá uma audiên-
cia pública a respeito. Portanto, caso seja necessária 
outra alteração de prazo, dialogarei diretamente com 
V.Exa., tendo V.Exa. como fiador desse acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfeita-
mente, Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi feito há 
pouco, na reunião de Líderes, um acordo conduzido 
por V.Exa. no sentido de que, da mesma forma como 
agimos em relação à proposta da Super-Receita, farí-
amos com esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente. 

O SR. RONALDO DIMAS – O assunto em tela, 
neste momento, é muito mais polêmico do que o da 
Super-Receita, porque praticamente não foi discutido 
na Casa. 

Portanto, estamos de acordo, mas não com a 
obrigatoriedade de que seja apreciado na terça-feira. 
Inclusive combinamos que faríamos, na terça-feira, 
uma audiência para ouvirmos todos os interessados 
quanto às dificuldades ou facilidades em relação à 
aprovação desse projeto. O compromisso foi firmado, 
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mas não definimos a data. Não sei se na terça-feira, 
na quarta-feira ou na quinta-feira teremos condição de 
analisá-lo, em função da audiência pública. 

A sugestão do Deputado Rodrigo Maia foi no 
sentido de que, não na semana que vem, mas na ou-
tra, votarmos o projeto, e, caso necessário, com as 
correções feitas. 

Acredito que não haverá dificuldade por parte 
do PSDB para que esse projeto retorne em regime de 
urgência ao plenário. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela segunda 
vez o Deputado Ronaldo Dimas dá uma interpretação 
pessoal ao tema. Não concordo com a interpretação de 
S.Exa. Vou reiterar a proposta que estamos fazendo, até 
porque é da competência do Executivo retirar ou não.

A proposta que estamos apresentando é a última 
tentativa, e creio que vai dar certo se todos os Líde-
res a confirmarem. O Deputado Rodrigo Maia, caso 
queira, pode inclusive nos auxiliar neste momento, 
até porque S.Exa. me disse que não há problema al-
gum. Mas se o PSDB não concordar, não retiraremos. 
É simples assim.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é mui-
to claro: vamos votar hoje ou não. A possibilidade que 
nos dá o Líder do Governo, concordando ou não com 
S.Exa., é a de que esta Casa não feche hoje para reabrir 
na segunda-feira. Isso é algo que não é impedido por 
nós, mas, sim, pelo Regimento Interno da Casa. Então, 
temos de ter uma visão maior neste momento. 

A solução nos foi dada: o regime de urgência conti-
nuará na terça-feira que vem, e vamos votar a pauta nos 
dias que temos para trabalhar. Trata-se, portanto, de pro-
posta que, se não é o que se quer, é o que se pode ter.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder do 
PMDB entendeu perfeitamente o espírito da coisa. Aca-
bei de registrar e vou repetir, ainda que ocioso pareça. 

Eu pedi que V.Exa. fosse o avalista para que eu 
pudesse opinar e eventualmente marcar para quinta-

feira, como disse para o Líder Rodrigo Maia, inclusive 
na reunião. Penso que está muito fácil resolvermos 
a questão. Aqui não há nenhuma disputa menor. Há 
uma preocupação para se conseguir o objetivo maior, 
que é aprovar a matéria, após as bancadas terem se-
gurança. 

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acredito 
ser bastante razoável que aceitemos a proposta do 
Líder, até mesmo porque S.Exa. não está fechando 
questão de que, na realidade, na terça-feira que vem 
a matéria será colocada em votação. S.Exa. apenas 
quer um horizonte para poder negociar. É justo, Sr. 
Presidente. 

Apelo aos demais Líderes para que concordem, 
a fim de desobstruir a pauta e continuar as votações.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Pro-
gressista encaminha favoravelmente à proposta. Até 
terça-feira há prazo para promover audiência pública, 
discutir e aprimorar a matéria, porque não são muitos 
os pontos conflitantes. Determinados itens precisam 
ser profundamente analisados, sim, inclusive porque 
há disposição por parte do Relator de ouvir e acolher 
sugestões e de se inteirar da realidade. Para isso é 
preciso que efetivamente haja essa abertura.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ronaldo Dimas, o acordo seria este: daríamos a ur-
gência e teríamos prazo, entre terça e quinta-feira, para 
votar a matéria, avaliando-a na terça.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Perfeito, Sr. Presi-
dente. O PTB concordou com o posicionamento de 
V.Exa. na reunião desta tarde e concorda também com 
o adotado neste momento. É o mais viável.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
concorda plenamente, desde que haja audiência pú-
blica na terça-feira.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL já fez 
o acordo. Não vou fazê-lo por 2 vezes. O acordo já está 
feito. Tenho uma palavra só.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Eu sei.
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O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos de 
acordo, em princípio, com o deliberado. Não é má vonta-
de, absolutamente. Só não consigo entender o seguinte: 
vamos chamar todo o setor envolvido com este projeto 
de lei na terça-feira e, nesse mesmo dia, promover a vo-
tação? Então, não precisa chamar ninguém. Para quê? 
Qual o sentido disso se não há disposição de mexer em 
nada? Reclamações são várias, de gente que tem seus 
interesses contrariados, investimentos de milhões e mi-
lhões de reais; se não há intenção de mudar o projeto 
não há por que promover essa audiência pública. 

Entretanto, como forma de contribuir para que os 
trabalhos andem hoje, vamos concordar com o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já está 
resolvido, mas, só para deixar todos mais tranqüilos, 
temos quinta, sexta e segunda-feira. 

Convido todos os Líderes, caso queiram, ou re-
presentantes de cada bancada, para a reunião que fa-
remos junto com o Relator com os diversos segmentos 
envolvidos. Tentaremos levar a acordo inclusive aqueles 
que estão em posição antagônica no meio empresarial. 
Daqui até terça-feira teremos vários dias para trabalhar. 
Se necessário, ainda na quarta e quinta-feira, não há 
nenhum problema. 

O SR. HUMBERTO MICHILES (PL-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL 
considera o projeto de extrema importância e concorda 
com a proposta do Líder Chinaglia, desde que, eviden-
temente, seja votado na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Depu-
tados, em função do acordo celebrado, passamos à 
leitura da Mensagem do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, com o seguinte conteúdo: 

“Aviso nº 73 – C. Civil.

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Cancelamento de urgência.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República so-
licita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto 
de Lei nº 6.370, de 2005.

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

“MENSAGEM Nº 55

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, 
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição para o Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, 
que “Dispõe sobre a movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e recintos, 
a licença para explorar serviços de movimentação e 
armazenagem de mercadorias em Porto Seco, alte-
ra a legislação aduaneira e dá outras providências”, 
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 
833, de 2005.

Brasília, 1º de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva, Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Portanto, 
está cancelada a urgência e está retirada a matéria 
de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
mesa requerimento assinado pelos Srs. Líderes, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, em que re-
querem urgência para apreciação do PL nº 5.855, de 
2005:

Requer urgência para o projeto que reduz gastos 
de campanha.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 3.619, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 

requeremos regime de urgência na apreciação do PL 
nº 5.855, de 2005, do Senado Federal, que “Altera a 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições, para dispor sobre o 
processo e o financiamento eleitoral.”

Sala das Sessões, – Rodrigo Maia, Líder do 
PFL; José Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Henrique 
Fontana, Líder do PT; Miguel de Souza, Vice-Líder do 
PL; Pastor Amarildo, Líder do PSC; Antonio Carlos 
Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Colbert Martins, 
Vice-Líder do PPS; Severiano Alves, Líder do PDT; 
Sarney Filho, Líder do PV; Luciana Genro, Líder do 
PSOL; Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Renato 
Casagrande, Líder do PSB; Mário Negromonte, Lí-
der em exercício do PP; Wilson Santiago, Líder do 
PMDB; Arlindo Chinaglia, Líder do Governo; Eduar-
do Seabra, Vice-Líder do PTB; Carlos Willian, Re-
presentante do PTC.

A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, já existe 
alguma proposta do Deputado Moreira Franco?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há proposta 
do Deputado Moreira Franco. Vou convocar reunião de 
Líderes para, com base no relatório de S.Exa., ava-
liar a conveniência de votarmos esta matéria o mais 
rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
A matéria deve vir à pauta amanhã pela ma-

nhã.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2. 

PROJETO DE LEI Nº 6.272-B, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 6.272-B, de 2005, 
que dispõe sobre a Administração Tributária 
Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 
2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, 
de 15 de julho de 2004, e a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 
24 de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996 e 11.098, de 13 de janeiro de 
2005, 10.593, de 6 de dezembro de 2002; e 
dá outras providências; tendo parecer do 
Relator da Comissão Especial, designado 
em Plenário, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa; pela ade-
quação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação deste e das Emen-
das de nºs 26, 42, 44, 92, 97, 100, 118, 124 e 
137, na forma do Substitutivo apresentado, 
com alterações, e pela rejeição das Emen-
das de nºs 1 a 25, 27 a 41, 43, 45 a 91, 93 a 
96, 98, 99, 101 a 117, 119 a 123 e 125 a 136 
(Relator: Dep. Pedro Novais). Emendas de 
nºs 138 a 144 apresentadas durante a fase 
de discussão: tendo parecer do Relator da 
Comissão Especial, designado em Plenário, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa; pela adequação financeira 

e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição 
(Relator: Deputado Pedro Novais).

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requeri-
mento de Destaque nº 07, da bancada do Partido De-
mocrático Trabalhista, para a Emenda nº 36.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, inciso V c/c o seu § 2º, do RICD, desta-
que para votação em separado da Emenda 36, do PL 
6.272/05.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Se-
veriano Alves, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Emenda nº 36, destacada: 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 36

Dá-se ao artigo 16 do Projeto de Lei nº 6272, de 
25 de novembro de 2005, a seguinte redação;

“Art. 16. Compete à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional a consultoria, a represen-
tação, judicial e extrajudicial, e a apuração de 
liquidez e certeza da dívida ativa da União, re-
lativas às contribuições sociais de que tratam o 
caput e o § 1º do art. 3º, nos termos dos artigos 
12, incisos I, II e V e 13 da Lei Complementar 
nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.

§ 1º. As contribuições de que tratam os 
arts. 2º e 3º, bem como seus acréscimos le-
gais, constituem dívida da União, devendo a 
parte dessa dívida decorrente das contribui-
ções mencionadas no art. 2º ser inscrita em 
livro próprio.

§ 2º. A inscrição na dívida ativa da União 
das contribuições de que trata o art. 3º desta 
Lei, na forma do caput e do § 1º deste artigo, 
não altera a destinação final do produto da 
respectiva arrecadação.

§ 3º. Aplica-se à arrecadação da dívida 
ativa decorrente das contribuições de que trata 
o art. 2º o disposto no § 1º daquele artigo.”

O artigo 18 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 18. Serão transferidos para a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional os cargos 
em comissão e funções gratificadas que, na 
data de entrada em vigor deta lei, estiverem 
vinculados às atividades de representação ju-
dicial e extrajudicial, de consultoria e da apu-



06030 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

ração de liquidez e certeza da dívida referida 
no § 1º do art. 16.”

O artigo 21 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 21. Compete aos integrantes das 
carreiras de Advogado da União, Procurador da 
Fazenda Nacional e Procurador Federal a con-
sultoria, a representação judicial e extrajudicial 
da União e de suas autarquias e fundações, 
bem como a apuração da liquidez e certeza 
da dívida ativa das entidades da administra-
ção direta e indireta, assegurada a isonomia 
no exercício de suas funções.

Parágrafo único. É facultado ao Advo-
gado-Geral da União lotar os integrantes das 
carreiras previstas no caput deste artigo em 
qualquer dos órgãos da Advocacia-Geral da 
União ou da Procuradoria-Geral Federal, ob-
servado o princípio da continuidade do servi-
ço público.”

O artigo 23 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 23. Passam a ser regidos pelo De-
creto nº 70.235, de 6 de março de 1972;

I – os procedimentos fiscais e os pro-
cessos administrativos de determinação e exi-
gência de créditos tributários referentes às 
contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º 
desta lei.

II – os processos administrativos de con-
sulta relativos às contribuições sociais men-
cionadas no art. 2º desta lei.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste 
artigo não se aplica aos processos de restitui-
ção, compensação, reembolso, imunidade e 
isenção das contribuições ali referidas.

§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a 
que se refere o inciso II do caput deste artigo 
os arts. 48 e 49 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996.”

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicito a 
atenção do Plenário, pois vou ler novamente o desta-
que do PDT.

O PDT requer destaque a votação em separado 
da Emenda nº 36.

Está sendo votada, portanto, a emenda.
Quem aprovar a emenda e, portanto, o destaque 

do PDT, permanece como se acha. Quem rejeitar le-
vanta o braço.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fomos 
surpreendidos pela mudança de rumo da pauta, o que 
acontece nesta Casa. Portanto, com toda a franque-
za, quero dizer que não tenho a total compreensão do 
conteúdo deste destaque. 

Se a bancada do PDT, que apresentou esse des-
taque, pudesse, em 2 minutos, explicar-nos a matéria, 
seria melhor.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou pedir ao 
Líder do PDT que encaminhe o destaque, Deputado.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Obrigado, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado André Fi-
gueiredo, pela bancada do PDT.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, faço breve resumo 
do que significa a Emenda nº 36, uma vez que o Líder 
está a caminho do plenário.

Basicamente, a Emenda nº 36 modifica 4 disposi-
tivos do PL nº 6.272, de 2005, a saber: os arts. 16, 18, 
21 e 23, que tratam das competências da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral 
Federal para representar, judicial e extrajudicialmente, 
a União nos processos relativos a débitos das contri-
buições previdenciárias. 

A redação dos referidos artigos aprovados na 
Casa mantém as disposições do art. 14 da MP nº 258, 
que, durante sua curta vigência, provocou a suspen-
são pelo TST de todas as execuções previdenciárias 
em trâmite na Justiça do Trabalho.

A razão dessas dificuldades é justamente a regra 
de transição mantida no art. 16 do PL nº 6.272, de 2005, 
bem como a possibilidade de delegação de determi-
nadas atividades aos procuradores federais. 

A divisão das atribuições entre os 2 órgãos, por 
sua vez, permitiu que créditos mais antigos ou mais 
novos sejam aleatoriamente mantidos na dívida ativa 
do INSS ou transferidos para a dívida ativa da União, 
sem nenhum respeito à ordem cronológica de sua 
constituição. Além do mais, a atribuição aos procura-
dores federais de posição inferior em relação aos de-
mais advogados que atuam na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional fere a isonomia entre as carreiras 
jurídicas do Poder Executivo.
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Essas são as razões por que o PDT apresenta 
este DVS.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PFL, Líder Rodrigo Maia?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que entendi, 
este destaque apenas recompõe atribuições da Pro-
curadoria da Previdência retiradas com a aprovação 
do relatório na Câmara dos Deputados.

Se a matéria ficar do jeito que está, os Procura-
dores da Previdência ficarão sem atribuição. O des-
taque do Deputado Luiz Antonio Fleury, apresentado 
pelo PDT, a recompõe. Trata-se basicamente da dívi-
da ativa previdenciária, hoje a cargo da Procuradoria 
Previdenciária e transferida à Procuradoria da Fazenda 
Nacional. Em nossa avaliação, isso acaba gerando a 
existência de servidores sem atribuição.

Por esse motivo, o PFL defende o destaque apre-
sentado pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSC, Deputado Pastor Amarildo, neste destaque?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votamos a favor deste 
destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo, Líder Arlindo Chinaglia?

O SR. RONALDO DIMAS – O Governo está in-
deciso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB, Deputado Ronaldo Dimas?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, 
Sr. Presidente, porque o destaque apresentado pelo 
PDT é favorável aos trabalhadores da Previdência. A 
nossa consultoria analisou-o e julgou-o favorável aos 
servidores.

Por isso, acompanhamos o PDT e votamos “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado.

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para esclarecer melhor o fundamento 
do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este destaque 
é importante porque restabelece ao quadro da Secre-
taria da Receita Federal os procuradores federais que 

já estavam no INSS, na Receita da Previdência Social, 
e que são profissionais experientes.

Em vez de o Governo criar 1.200 cargos de pro-
curadores da Fazenda Nacional, deveria aproveitar es-
ses especialistas. Na minha opinião, é desnecessário 
fazer concurso para procurador da Fazenda Nacional 
quando já existe um quadro altamente capacitado para 
exercer, no novo órgão, todas as atribuições que já 
vinha exercendo. Não só esses procuradores, como 
também os da Fazenda Nacional. É melhor agasalhar 
na nova estrutura profissionais do serviço público já 
habilitados a fazer o trabalho.

Por isso, este destaque é da maior importância. 
Acredito que o Governo também apoiará essa emenda 
porque regulariza um quadro hoje disponível, uma vez 
que a indisponibilidade desses procuradores federais 
causará prejuízo muito grande à União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço aos 
Srs. Líderes que apóiem este destaque, porque vamos 
fazer justiça aos procuradores federais.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PSB já 
tomou decisão, Deputado Isaías Silvestre?

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
é favorável à manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PSB de-
fende a manutenção do texto.

O PTB já tem posição, Deputado Nelson Mar-
quezelli?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao ler 
a emenda modificativa, em princípio não vemos nada 
que nos leve à votação contrária. Evidentemente, o 
Relator examinou o processo com mais propriedade, 
fez negociações com a Procuradoria da União e con-
versou com a Liderança do Governo. Por isso, antes 
da manifestação dos partidos, precisaríamos conhecer 
a posição do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Arlindo Chinaglia, a base do Governo pede orienta-
ção.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este tema 
vem sendo discutido há bastante tempo. Esse foi um 
dos itens, eu diria, exaustivamente debatido. 

Em que pese a todo o respeito que merecem 
os procuradores da Previdência Social, ao se fazer a 
junção de 2 estruturas, naturalmente, no novo órgão e 
na nova carreira, eles vão tratar da sua especialidade. 
Se em outro momento houver necessidade e possi-
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bilidade de ajustes funcionais, até porque o Governo 
apresentará proposta tratando das várias carreiras, 
isso será feito.

Porém , os Líderes da base aliada que participa-
ram da negociação sabem, como também as entida-
des, que fizemos acordo também com o Relator, de 
que aprovaríamos o texto que saiu da Câmara e que, 
depois, não foi aprovado no Senado.

A orientação do Governo é manter o texto do 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Governo 
orienta o voto “não”. Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
minha dúvida é como vamos operacionalizar este des-
taque. Nem estou discutindo tese. Quer o PDT que o 
Advogado-Geral da União coordene as ações de todos 
os fiscais da Super-Receita. Mas comandado por quem? 
Em que momento ele vai ser chamado no processo? 
De que forma vai interferir? A mando de quem?

Tenho dúvida, Sr. Presidente, quanto à exeqüibi-
lidade da proposta. Como não me conseguiram provar 
ser exeqüível, voto com o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com o 
texto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou passar 
a palavra ao Relator da matéria, Deputado Pedro No-
vais, que quer prestar esclarecimento. (Pausa.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
orientar o voto do PP. 

Estamos invadindo a área da Procuradoria-Geral 
da Fazenda, e quebrar essa unidade não é bom. 

Meu voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PP vota 

“não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra ao Deputado Pedro Novais para prestar esclare-
cimento na condição de Relator da matéria. (Pausa.)

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 

PTB acompanha o Relator e o Deputado Francisco 
Dornelles e vota “não”. 

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
concorda com o texto e não com a emenda.

A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos ou-
vir primeiro os esclarecimentos do Relator, Deputada 
Luciana Genro. Em seguida, passarei à seqüência da 
orientação de voto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Deputado Pedro Novais.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a emenda desvirtua o es-
pírito do projeto e o dispositivo da Constituição Federal 
que atribui à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
a representação da União na cobrança de créditos tri-
butários. Por essa razão, não merece ser aprovada.

Esse é o espírito que norteou a elaboração do 
substitutivo, o mesmo já aprovado quando da aprecia-
ção da Medida Provisória nº 258.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, gostaria de dar 
um esclarecimento. 

Parece-me que as contribuições previdenciárias não 
são créditos tributários da União. Este é o grave proble-
ma de inconstitucionalidade dessa Super-Receita: con-
tribuição previdenciária não é crédito tributário da União, 
portanto, não poderia ser subordinada ao Ministério da 
Fazenda. Infelizmente, submete-se tudo a esse Ministério, 
subalterno a consensos políticos contrários ao País.

O SR. PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, a exe-
cução da cobrança da dívida ativa da União é atribui-
ção da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os 
créditos previdenciários, depois da aprovação dessa 
lei, cujo substitutivo já foi aprovado, ressalvados os 
destaques, passam a ser créditos da União. Por isso 
afirmei que a aprovação da emenda distorce o espírito 
e a linha do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS, Deputado Roberto Freire? (Pausa.) 

Como vota o PSB, Deputado Isaías Silvestre?
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
vota “não”.
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O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PSC?
O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
altera o voto para “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL?

O SR. MIGUEL DE SOUZA (PL-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSOL?

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PMDB 
vota “não”.

Como vota o PPS?
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV? (Pausa.)

Como vota o PT?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “não”.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a emenda.

Vou orientar a votação: quem concordar com o 
destaque do PDT votará “sim” e permanecerá como 
se encontra; quem for contrário deve levantar o braço 
para rejeitar a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aqueles que 
a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

REJEITADA A EMENDA.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, o PDT também soli-
cita verificação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – PFL e PDT 
solicitam verificação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita aos Srs. Deputados que ocupem seus 
lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema 
eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, verifi-
cação conjunta.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a atenção de V.Exa. e do Líder do Governo. 

Concordamos em fazer audiência pública para 
discutir o projeto que modifica a legislação dos portos 
secos. Precisamos decidir em que data, local e horá-
rio, e as entidades e instituições que serão chamadas. 
Senão, ficaremos apenas na boa vontade e essa au-
diência não se realizará.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabei 
de falar com o Relator, Deputado Edinho Montemor. 
Obviamente, não temos a pretensão de definir isolada-
mente a data. Sugerimos apenas que seja às 10h na 
terça-feira pela manhã. O Relator definiria o anfiteatro, 
consultaria os Líderes e cada um indicaria as entidades 
ou representações a serem convidadas. 

Sugiro alguém do Governo que tenha contribuído 
com a elaboração do texto. O Relator coordena tudo e 
nós o assessoraremos.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
registrado o nome de algumas entidades que gostaría-
mos de ter como participantes desse processo: Confe-
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deração Nacional da Indústria, Confederação Nacional 
do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura, 
além das setoriais; Frente Nacional dos Permissioná-
rios de Recintos Alfandegados, Associação Brasileira 
dos Portos Secos, Associação Brasileira dos Terminais 
de Contêineres, Associação Brasileira dos Terminais 
e Recintos Alfandegados e Associação Nacional dos 
Permissionários de Portos Secos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação. 

Convido as Sras. e os Srs. Deputados para que 
compareçam ao plenário.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
apelo a V.Exa. e ao Deputado Arlindo Chinaglia, Líder 
do Governo, a respeito do PLP nº 275, incluído na pauta 
da convocação extraordinária, e que trata da aposen-
tadoria dos policiais civis e das mulheres policiais. 

Conversamos com alguns Líderes na semana 
passada sobre a matéria, que se arrasta no Congresso 
Nacional desde 2001, agora está em regime de urgên-
cia e precisa ser votada para resolver essa questão de 
uma vez por todas.

V.Exa. já mostrou simpatia ao projeto. Queria que 
o Líder do Governo nos dissesse qual é o impedimento 
para a aprovação. Já estive no Ministério da Justiça, 
mas o problema parece estar no Ministério da Previ-
dência. Que a Previdência, então, por intermédio da 
assessoria parlamentar, esclareça o assunto. 

Devemos valorizar a pauta da convocação extra-
ordinária, da qual consta esse projeto. V.Exa., como ti-
moneiro e Presidente desta Casa, pode nos ajudar junto 
ao Ministro da Previdência a resolver o problema.

É o apelo que faço a V.Exa., em nome de muitas 
mulheres policiais que precisam se aposentar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai procurar ajudar V.Exa., Deputado Cabo Júlio, 
defensor da família militar nesta Casa e no Brasil.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSOL 
se soma ao Deputado Cabo Júlio e também apela a 
V.Exa. e a todos os Líderes da Casa para que incluam 
o projeto na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. tam-
bém é defensora da família militar, Deputada Luciana 
Genro.

O SR. CARLOS SOUZA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, encaminho requerimento solicitando a intercessão 
da Mesa para a agilização dos trabalhos da Comissão 
Especial destinada a apreciar a PEC nº 358, de 2005, 
que trata, entre outras disposições, da autonomia finan-
ceira e orçamentária da Defensoria Pública da União, 
matéria de fundamental importância, pois versa sobre 
órgão que tem como função prestar assistência jurídica 
integral e gratuita a todos que não dispõem de recursos 
próprios para contratar advogado particular.

Portanto, encaminho este pleito à Mesa para 
que possa cobrar a aceleração dos trabalhos da Co-
missão Especial responsável pela apreciação da re-
ferida PEC.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
Deputado.

O SR. RENILDO CALHEIROS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem a pa-
lavra V.Exa.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB orienta o voto “não”.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer apelo ao Ministro dos Transportes no sentido de 
que cuide com mais atenção do povo do norte de Mi-
nas, que está passando por problema seriíssimo na 
BR-135. A ponte do Córrego Leitão foi interditada há 
mais de 30 dias e agora nos chega a notícia de que 
será reconstruída apenas em julho. Pessoas doentes 
têm de dar uma volta de 70 quilômetros. Aumentou o 
sofrimento da população, que já padecia com a falta da 
estrada. Além disso, subiu consideravelmente o cus-
to do transporte. Devido à interrupção do tráfego, por 
exemplo, um fazendeiro local cobra 10 reais de cada 
veículo que passa na sua propriedade.

É um abuso, uma falta de atenção com o contri-
buinte, com o povo do norte de Minas. É impossível que 
não exista alternativa para minimizar esse sofrimento.
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Gostaria que o DNIT e o Ministério dos Transpor-
tes olhassem com mais carinho para aquela população 
do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação quando chegar aos 257 
votantes.

A Presidência convoca os Srs. Deputados para 
virem ao plenário. Os Parlamentares sabem que na 
quarta-feira à tarde o lugar de todos é no plenário. Por-
tanto, não vou admitir, tendo a Ordem do Dia iniciado 
às 16h, demora para que se atinja o quorum neces-
sário para deliberação.

O SR. HUMBERTO MICHILES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HUMBERTO MICHILES (PL-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
há Comissões funcionando na Casa. Peço a V.Exa. que 
determine o imediato encerramento dos trabalhos nas 
Comissões. Aproveite, inclusive, para convocar os Srs. 
Parlamentares para comparecerem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência orienta o encerramento dos trabalhos das Co-
missões Parlamentares de Inquérito, das Comissões 
Mistas e também das Comissões Especiais, se por-
ventura estiverem em atividade. 

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer-lhe um agradecimento. Acabo de chegar de reu-
nião da Comissão Especial formada por V.Exa. para 
dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 333, de 2004. Curiosamente, sou autor dessa 
PEC. Ela diz respeito à regulamentação do número de 
Vereadores no País.

Aproveito a oportunidade para falar a respeito 
do repasse dos percentuais das verbas do Executivo 
para os Legislativos Municipais. A nossa proposta di-
minui o número de Vereadores em muitos Municípios; 
em outros, equaliza esse número. De tal sorte que 
equilibra a representatividade: mais habitantes, mais 
Vereadores; menos habitantes, menos Vereadores. Ela 
diminui sensivelmente o repasse do Executivo para 
os Legislativos Municipais. Ou seja, haverá economia 
de gasto nas Câmaras Municipais, uma vez aprovado 
esse projeto. Mais do que isso, em muitos Municípios 

haverá aumento do número de Vereadores e diminuição 
da despesa das Câmaras de Vereadores. É um projeto 
econômico. Ele é bom para os Vereadores e para a po-
pulação, porque haverá mais Vereadores trabalhando 
e se pagará menos por esse número maior.

Sr. Presidente, resolução do TSE de 2 anos atrás 
diminuiu o número de Vereadores, mas não diminuiu 
a despesa com os Legislativos Municipais. Assim, em 
muitos lugares, eles passaram a ocupar a metade das 
cadeiras, mas continuou o mesmo gasto. E alguns Ve-
readores exageram, como foi mostrado ontem em re-
portagem na TV. Está sobrando dinheiro nas Câmaras 
Municipais. Por exemplo, uma Câmara Municipal que 
tinha 21 Vereadores e gastava 1 milhão, hoje tem 10 
Vereadores e gasta o mesmo valor. Não é justo, não 
é correto, não é equilibrado.

A resolução do TSE diminuiu o número de Vere-
adores, mas não diminuiu as despesas das Câmaras 
de Vereadores. Nossa proposta equilibra o número de 
Vereadores e diminui a despesa. Ela é séria. Não tenho 
dúvidas de que essa PEC será aprovada.

Agradeço a V.Exa. a generosidade por ter co-
locado na pauta da convocação extraordinária essa 
matéria de tamanha relevância.

Espero que este ano possamos concluir esse 
processo e mudar a lei, para que na próxima eleição 
haja regra clara quanto ao número de Vereadores e 
quanto aos gastos das Câmara de Vereadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Obrigado, 

Deputado Pompeo de Mattos. Cumprimento V.Exa. pela 
autoria da proposta de emenda à Constituição.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança, para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rabelo) – Tem V.Exa. 
a palavra pela Liderança do PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Como Líder.) 
– Sr. Presidente, o Banco Nossa Caixa, do Estado de 
São Paulo, cresceu bastante, graças ao trabalho muito 
forte dos seus funcionários. A abertura do seu capital 
foi autorizada pela Assembléia Legislativa. 

O Banco tem em seus funcionários e, evidente-
mente, na sua história o ponto fundamental para que 
cresça e venha a ser um dos maiores do País. Por isso, 
não entendemos a proposta de sua diretoria no senti-
do de demitir funcionários que lá trabalham há muitos 
anos, que contribuíram com a sua história e que, nes-
te momento, sofrem absurdo processo de demissões, 
com as quais não concordamos.
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Queremos critérios objetivos. Solicitamos ao Go-
vernador Geraldo Alckmin e ao Secretário da Fazenda 
que brequem essas demissões.

 Fazemos um apelo à Presidência do Banco. O 
COREP, por meio de seu Presidente, David Zaia, repre-
sentante dos funcionários, a Associação dos Gerentes 
do Banco Nossa Caixa, por meio de seu Presidente, 
Sílvio Luiz de Lima, e a Associação dos Funcionários 
do Banco Nossa Caixa, por meio de seu Presidente, 
Denison Jordão de Lima, têm feito gestões no sentido 
de evitar que esse processo de demissão ocorra no 
momento em que o Banco apresenta bons resultados. 
Não é demitindo funcionário, não é pressionando ge-
rentes e diretores regionais para que apresentem listas, 
sem nenhum critério objetivo, que se fará com que o 
Banco cresça e se transforme em um grande banco, 
como ocorre hoje, com viés social.

Por isso, deixo registrado este protesto, em nome 
do PPS e em meu nome. Conheço a estrutura do Ban-
co, que é fundamental para as políticas do Estado de 
São Paulo. Apelo para que a diretoria do Banco Nossa 
Caixa pare com as ameaças e demissões e ouça os 
sindicatos e seus representantes e o COREP, repre-
sentado pelo companheiro David Zaia.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde encaminha “sim”.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA orienta o voto “sim”.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar uma 
informação acerca do acordo que fizemos sobre a audi-
ência pública. Marcamos para amanhã, quinta-feira, às 
11h, audiência pública para discussão do projeto de lei 
que modifica os portos secos, no Plenário nº 5.

Solicito , portanto, Sr. Presidente, que V.Exa. de-
termine à assessoria da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio que nos auxilie no 
sentido de receber os convidados e informar às Lide-
ranças sobre a realização da audiência, para que dela 

participem. Caso contrário, não teremos oportunidade 
de discutir a matéria antes da sua apreciação em ple-
nário. Teremos, então, o mesmo problema de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Peço ao 
Deputado Edinho Montemor que entre imediatamente 
em contato com o Presidente da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, a fim de 
que sejam tomadas as providências necessárias para 
a realização da referida audiência pública.

O SR. PASTOR AMARILDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro a V.Exa. 
que amanhã votaremos a proposta de regulamentação 
dos gastos de campanha. A audiência pública será no 
mesmo horário – a maioria gostaria de participar dela.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informo aos 
Srs. Deputados que na noite de hoje haverá votação 
nominal de propostas de emenda à Constituição até 
quando for necessário.

Amanhã haverá sessão deliberativa até as 14h. O 
painel registrará, para efeitos administrativos e constitu-
cionais, a presença em plenário dos Srs. Deputados.

O SR. BETINHO ROSADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo)– Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. BETINHO ROSADO (PFL-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo sido 
marcada para amanhã a audiência pública para dis-
cussão da proposta relativa aos portos secos, gostarí-
amos de saber de que forma poderemos encaminhar 
nomes para serem ouvidos nessa reunião.

Seria mais prudente marcarmos essa audiência 
para esta sexta-feira ou para a terça-feira da próxima 
semana. Assim, teremos condições de trazer convi-
dados de diversos partidos. Entre terça-feira e quar-
ta-feira, elaboraremos a minuta de projeto para ser 
apresentada ao Plenário da Casa.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
forme havia anunciado no dia 26 de janeiro, quando 
levantei questão de ordem sobre a participação de 
suplente de Deputado no Conselho de Ética, estou 
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formalizando a apresentação de 2 projetos de resolu-
ção que alteram o art. 243 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados e o art. 7º do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar.

Essas proposições têm por objetivo proibir que o 
suplente de Deputado, quando convocado em caráter 
de substituição, venha integrar o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, cujos conselheiros são designa-
dos para mandato de 2 anos.

Se aprovadas essas proposições, contribuiremos 
para o aperfeiçoamento das atividades daquele Conse-
lho, conferindo a seus integrantes condições mais ade-
quadas para a execução de suas importantes tarefas.

Sr. Presidente, agora que o Conselho de Ética 
não é mais integrado por Deputado suplente, V.Exa. 
pode responder nossa questão de ordem, baixar uma 
resolução da Mesa e pedir aos Líderes que não indi-
quem, enquanto esses projetos estiverem tramitando, 
nenhum Deputado suplente para integrar o Conselho 
de Ética. Dessa forma, evitaremos os transtornos que 
têm ocorrido nas últimas reuniões do Conselho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência vai encerrar a votação.
Algum Deputado deixou de votar? (Pausa.)
A Presidência vai dar mais 2 minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito os 
2 minutos que V.Exa. está concedendo aos Srs. Depu-
tados para fazer um apelo ao Governo, em razão do 
longo período de estiagem que assola o Nordeste bra-
sileiro, incluindo quase metade do Estado do Ceará, 
parte significativa da Paraíba, do Rio Grande do Norte 
e do Alto Sertão pernambucano.

Alguns só convivem com a seca passageiramen-
te; no Sul e no Norte – no Amazonas -, ela dura 1 mês. 
A estiagem no Nordeste, de julho de 2005 até janeiro 
de 2006, é prolongada, pesada e traz efeitos danosos 
para nossa região.

Fazemos este apelo, Sr. Presidente, porque, em ra-
zão de não termos votado o Orçamento da República, o 
Governo não tem como disponibilizar os recursos para que 
os carros-pipas do Exército, que fornecem água potável 
para a população, possam continuar esse trabalho.

Espero que o Governo consiga solucionar o pro-
blema o mais rápido possível, porque cerca de 500 mil 

pessoas, no Estado do Ceará, não têm água para be-
ber. Algumas escolas estão cerrando suas portas.

Hoje conversei com o Ministro Ciro Gomes, e 
S.Exa. está trabalhando junto ao Governo. Devemos 
juntar mais forças com o Ceará, a Paraíba, o Rio Gran-
de do Norte e o Alto Sertão pernambucano e apelar 
para que comece o mais rápido possível a obra de 
interligação da Bacia do São Francisco com os Rios 
Salgado e Jaguaribe, no Ceará, a fim de amenizar o 
sofrimento dos cearenses, dos nordestinos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a votação.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a 
V.Exa. e ao Plenário que acaba de ser aprovado, por 
unanimidade, o relatório que apresentamos na Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação, sobre a área de saúde. 

É importante chamarmos a atenção para o fato 
de que esse relatório é fruto de grande entendimento 
entre os Líderes partidários, os Presidentes da Câma-
ra dos Deputados e do Senado Federal e os membros 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Sr. Presidente, com a compreensão do Relator-
Geral, Deputado Carlito Merss, esperamos alocar mais 
1 bilhão e 400 milhões de reais para que não haja mais 
crise na saúde, no exercício de 2006.

Muito obrigado.
O SR. EDISON ANDRINO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Anuncio o 
resultado da votação: 
VOTARAM 
SIM: 122 
NÃO: 222 
ABSTENÇÕES: 4 
TOTAL DE VOTANTES: 348

É REJEITADA A EMENDA Nº 36, OBJETO DE 
DESTAQUE DA BANCADA DO PDT.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa as seguintes Emendas Aglutinativas:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 1

Fusão da emenda nº 8 com o Substitutivo e o 
projeto original (art. 1º da emenda 8)

Dê-se ao art. 37 do substitutivo a seguinte re-
dação:

“Art. 37. No prazo de um ano da data de 
publicação desta Lei, o Poder Executivo en-
caminhará ao Congresso Nacional Projeto de 
Lei Orgânica das Auditorias Federais, dispondo 
sobre direitos, deveres, garantias e prerrogati-
vas dos servidores integrantes das Carreiras 
de que trata a Lei nº 10.593, de 2002.”

Sala das Sessões, de de 2006. – Marcondes Ga-
delha, Vice-Líder do PSB; Miguel de Souza, Vice-Líder 
do PL; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB; Jorge 
Alberto, Vice-Líder do PMDB; Renildo Calheiros, Lí-
der do PCdoB; Arlindo Chinaglia, Líder do Governo; 
Jovair Arantes, Vice-Líder do PTB; Fernando Ferro, 
Vice-Líder do PT; Pauderney Avelino, Vice-Líder do 
PFL; Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS. 

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 2

Com base na Emenda nº 62 (DVS 8) e no art. 19 
do Substitutivo ao PL nº 6.272/05 dê-se ao mesmo art. 
19 a seguinte redação:

Art. 19.  ..................................................
§ 1º Os cargos referidos no “caput” se-

rão providos gradualmente, de acordo com as 
necessidades do serviço e a disponibilidade 
de recursos orçamentários, em consonância 
com o art. 169, § 1º da Constituição.

§ 2º Sem prejuízo das situações existen-
tes na data da publicação desta Lei, os car-
gos em comissão e as funções gratificadas da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são 
privativos de servidores ocupantes de cargos 
efetivos da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ou que tenham obtido aposentadoria 
nessa condição.”

Sala das Sessões, – Celso Russomanno, Vice-
Líder do PP; Fernando Ferro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência consulta os Deputados Celso Russomanno e 
Fernando Ferro, Vice-Líder do PT, sobre se mantêm a 
Emenda Aglutinativa nº 2 ou se a retiram.

O SR. JOÃO TOTA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO TOTA (PP-AC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior 
votei “não”, de acordo com o partido.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Celso Russomanno, V.Exa. mantém ou retira a emen-
da? 

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe 
um acordo formulado. Retiramos a emenda. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Fernando Ferro, V.Exa. retira ou mantém a emenda? 
(Pausa.) 

Deputado Henrique Fontana, V.Exa., como Líder, 
retira? (Pausa.) 

O SR. GERALDO THADEU – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há uma 
emenda aglutinativa, Deputado Henrique Fontana, de 
autoria da Liderança do PT e do Deputado Celso Rus-
somanno. O Deputado Celso Russomanno retirou-a. 
Quero saber se V.Exa. está de acordo.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Nobre Presidente Aldo 
Rebelo, estamos de acordo com a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está reti-
rada a Emenda Aglutinativa nº 2.

O SR. EDUARDO BARBOSA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PDT.
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O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Requeri-
mento de Destaque nº 08, da Bancada do PP, que re-
quer destaque para votação em separado da Emenda 
nº 62, apresentada ao projeto.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, II, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 62, apresentada 
ao PL nº 6.272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Mário 
Negromonte, Líder em exercício do PP.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Francisco 
Dornelles, que falará a favor da matéria.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda por mim 
apresentada e o destaque têm por objetivo fazer com 
que o cargo de Procurador-Geral da Fazenda seja 
ocupado por procuradores de carreira. 

A Procuradoria da Fazenda é responsável por 
toda a negociação da dívida externa brasileira, pela 
cobrança da dívida ativa, pela representação da União 
nos conselhos das sociedades de economia mista. Não 
faz sentido esse cargo, que é do Estado, ser preenchi-
do por pessoas que não sejam da carreira.

O Procurador-Geral da República é nomeado 
numa lista de Procuradores da República. Eu não 
vejo por que o cargo de Procurador-Geral da Fazen-
da possa ser ocupado por pessoas que não integram 
a Procuradoria.

Por esse motivo, posiciono-me favoravelmente à 
matéria, para que o cargo de Procurador-Geral da Fa-
zenda seja ocupado por funcionários de carreira.

O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do PFL.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do PSDB.

O SR. CHICÃO BRÍGIDO (PMDB-AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Comunico 
aos Deputados que faltaram à votação anterior – por-
tanto, não votaram – que devem aguardar o momento 
adequado para justificar a ausência. Não atrapalhem en-
quanto está havendo encaminhamento da matéria.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB apóia a proposta do Deputado Francisco Dornel-
les. É importante que o cargo de Procurador-Geral da 
Fazenda seja ocupado por procuradores de carreira 
e não por pessoas que não integram a Procuradoria. 
Essa proposta é viável.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio 
Zimmermann, que falará contra a matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve debate se-
melhante a esse na sessão anterior, exatamente sobre 
o preenchimento do cargo de Secretário da Receita 
Federal do Brasil.

Nós sabemos que, em condições normais, um 
funcionário de carreira sempre estará sendo guindado 
à condição de coordenador da área específica. Mas 
nesse caso, particularmente, devemos chamar a aten-
ção para o seguinte: o Procurador-Geral da Fazenda, 
na verdade, integra as procuradorias federais. Não é 
necessário que o cargo em tela, de Procurador-Geral da 
Fazenda, seja ocupado por Procurador da Fazenda.

A nossa posição é favorável a que, em condi-
ções normais, ocupem o cargo servidores vinculados 
à área. Mas, especificamente nesse caso, a questão 
é a seguinte: por que não permitir que um procurador 
federal, que obviamente também terá militância nessa 
área, ocupe esse cargo?

Por isso, nós encaminhamos o voto contrário a 
esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Emenda nº 62, destacada.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 62

Dê-se ao art. 19 do Projeto de Lei nº 6.272, de 
2005, a seguinte redação:

“Art. 19. Ficam criados, na Carreira de 
Procurador da Fazenda Nacional, mil e du-
zentos cargos efetivos de Procurador da Fa-
zenda Nacional.

§ 1º O provimento dos cargos a que se 
refere o caput dar-se-á de forma gradual, de 
acordo com a disponibilidade de recursos or-
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çamentários, em consonância com o dispostos 
no art. 169, § 1º, da Constituição.

§ 2º O Procurador-Geral da Fazenda Na-
cional será nomeado dentre os integrantes da 
carreira de Procurador da Fazenda Nacional.

§ 3º Todos os cargos de direção e chefia 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
existentes ou que venham a ser criados, se-
rão ocupados por integrantes da carreira de 
Procurador da Fazenda Nacional.”

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos vo-

tar a Emenda Aglutinativa nº 1.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 1

Dê-se ao art. 37 do substitutivo a seguinte re-
dação: 

“Art. 37. No prazo de um ano da data de 
publicação desta Lei, o Poder Executivo en-
caminhará ao Congresso Nacional Projeto de 
Lei Orgânica das Auditorias Federais, dispondo 
sobre direitos, deveres, garantias e prerrogati-
vas dos servidores integrantes das Carreiras 
de que trata a Lei nº 10.593, de 2002”.

Todos os autores a mantêm. 
Portanto, há quase consenso. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à Emenda Aglutina-
tiva nº 1, pela Comissão Especial, ao Sr. Deputado 
Pedro Novais.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na verdade, a Emenda Aglutinativa 
nº 1 visa tão-somente trocar a expressão “auditorias 
fiscais” por “auditorias federais”.

O parecer é pela aprovação. 

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-
vendo acordo geral, a Presidência pergunta se pode-
mos votar a matéria para avançarmos. (Pausa.) 

Em votação a Emenda Aglutinativa nº 1, com 
acordo geral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
querimento de Destaque nº 11: 

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 72, apresentada 
ao PL 6.272-A/2005, com vistas a sua aprovação.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2005. – Pau-
derney Avelino, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Destaque nº 11 foi retirado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
querimento de Destaque nº 12, da Bancada do PP. 

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, II, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 65, apresentada 
ao PL nº 6272, de 2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – Mário 
Negromonte, Líder em exercício do PP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou retirando o 
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Reti-
rado o destaque. A Presidência agradece.

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 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cumprimento o Deputado Francisco Dornelles, que, 
em nome do acordo, retirou a emenda pela qual 
tanto lutou.

O SR. MARCELO CASTRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei conforme orientação do 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
querimento de Destaque nº 13, da bancada do PFL, 
para votação em separado da Emenda nº 102, de au-
toria do Deputado Luiz Antonio Fleury. 

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para 
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votação em separado da emenda nº 102 de autoria 
do Deputado Luiz Antônio Fleury (PTB/SP) a Projeto 
de Lei nº 6272/2005.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2006. – José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei conforme orientação 
do partido.

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei conforme orientação do partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Pauderney Avelino, que falará a favor da matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, defenderei esta emenda, mas o que quero 
mesmo é defender a minha emenda, que não foi des-
tacada pelo nosso partido. Mesmo assim, a emenda 
do Deputado Luiz Antonio Fleury atende aos nossos 
interesses, Deputado Arlindo Chinaglia.

Peço a atenção de todos os Parlamentares para 
o seguinte: estamos tratando do setor produtivo, das 
pessoas que trabalham e que têm dificuldade de pa-
gar a extorsiva carga tributária que é cobrada em 
nosso País. 

Os Líderes do PMDB, do PSDB, do PTB, do 
PP, do PL, do PT, do PRONA, do PSB, de todos os 
partidos, enfim, devem levar em consideração esta 
emenda do Deputado Luiz Antonio Fleury, do PTB. 
Apesar de não ser a mais perfeita, ela procura aju-
dar aqueles empresários que entraram no REFIS, no 
PAES e não conseguiram continuar pagando seus 
débitos. Esses empresários devem ser recuperados 
tributária e fiscalmente para continuar trabalhando e 
recolhendo impostos. Precisamos dar oportunidade a 
esses trabalhadores do Brasil para que eles paguem 
seus impostos. É fundamental, Ministro Delfim Netto, 
a redução da carga tributária. Precisamos limitá-la, 
uma vez que ela chega a 38% e já está recebendo os 
contornos de extração extorsiva. Não é possível que 
os trabalhadores, empresários e pessoas físicas pa-
guem tanto imposto.

Queremos aprovar o destaque para dar alívio tri-
butário aos pequenos e médios empresários. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Tar-
císio Zimmermann, que falará contra o destaque.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhamos 
contrariamente ao destaque por não se tratar de 
matéria que compõe esse dispositivo legal e pelo 
fato de esta emenda não dispor de nenhum estu-
do de impacto orçamentário. Ela descumpre a Lei 
de Responsabilidade Fiscal ao não apresentar as 
fontes de recursos que custeariam as isenções e 
anistias fiscais. 

Mais uma vez, apresentam-nos uma proposta que 
deixa a seguinte indagação para a sociedade brasileira, 
para os bons contribuintes: por que ser um bom con-
tribuinte se, a cada momento, em todas as esferas da 
União, são patrocinados projetos que propõem, efeti-
vamente, benefícios aos maus contribuintes? Para que 
ser um bom contribuinte e pagar regularmente recursos 
que são do Estado e do povo, se, a cada momento, o 
Estado propõe medidas que beneficiam aqueles que 
não cumprem suas responsabilidades?

O Governo Federal aperfeiçoa permanentemente 
o sistema tributário, propondo medidas que desone-
rem a produção. Mas não podemos, recorrentemente, 
aprovar esses planos de refinanciamento das dívidas 
daqueles que não pagam os tributos devidos. Quere-
mos qualificar a estrutura tributária, mas não devemos 
favorecer os maus contribuintes. 

Votamos contra a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

orientar em nome do PFL, concedo a palavra ao Depu-
tado Murilo Zauith. 

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é preciso 
deixar bem claro que a proposta que estamos discu-
tindo não anistia nenhum empresário brasileiro. Quem 
é empresário sabe que este País, que possui a maior 
carga tributária do mundo, passa por momentos de 
dificuldades. O empresário está ciente, portanto, de 
que pode passar por alguns problemas.

Estamos propondo que o não-recolhimento de 
impostos seja parcelado em 180 meses. O empresá-
rio que recorreu ao REFIS e não conseguiu pagar as 
parcelas poderá refinanciar sua dívida com a União. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PFL vota “sim”.

Como vota o PL?
O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, discor-
do de alguns oradores que disseram que os maus 
pagadores estão sendo beneficiados. Percebemos 
que as empresas não opinam na hora de se esta-
belecer a política econômica. Quando se leva um 
país à recessão – como ocorreu com o nosso, que 
nos últimos 10 anos vem promovendo o superávit 
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fiscal, o que não permite seu crescimento -, as em-
presas têm de se adaptar a essa situação. 

Quando o País cresce 2 anos seguidos, todo 
mundo quer investir nele, fazer financiamento. As pes-
soas acabam se endividando ao contratar funcionários. 
Subitamente, aparece uma crise na Rússia, que pára 
tudo. O País novamente acaba passando por situações 
difíceis. O que ocorre, portanto, com os empresários? 
Eles têm 2 opções: quebrar ou tentar sobreviver. Ou 
seja, o empresário começa a sonegar impostos. Na ver-
dade, ele sobrevive a uma carga tributária inigualável 
– nenhum lugar do mundo possui uma carga tributária 
como a nossa. Ninguém pediu que se aumentasse a 
carga tributária, em 10 anos, de 24% para 41%. Não 
formos consultado sobre o assunto.

Agora, voltam a dizer que o REFIS vai beneficiar 
apenas o mau pagador. Tal afirmação não é verdadeira. 
Deve-se levar em consideração que o REFIS permite 
aos empresários que estavam antes em situação re-
gular, mas que, por causa de problemas na economia, 
enfrentaram recessão, adaptar-se à situação. 

Então, o REFIS não tem de ser mais duro do que 
o anterior, conforme disse ao Secretário da Receita. 
Observem o que fizeram com a economia e, aí, sim, 
concedam o benefício para ajudar aqueles que querem 
voltar à regularidade. 

Hoje, Sr. Presidente, a Receita Federal bloqueia 
os bens e as contas bancárias, não deixa as pessoas 
venderem nada. Ela é sócia, com 41%, de tudo que se 
produz no País. E nem sempre o dinheiro é bem gasto. 
Mas ela é sócia da produção brasileira. 

Não se está pedindo aqui, ao financiar o REFIS, 
um novo programa, mas que se tente criar a possibili-
dade de haver esse financiamento para que o empre-
sário volte a ter regularidade para participar de con-
corrências e tudo o mais. 

Para concluir, o PL vota a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSOL, Deputado Chico Alencar?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta é a típica 
emenda considerada fora de lugar. Estamos discutindo, 
votando a Super-Receita, uma estrutura nova; inclusi-
ve, questionamos a sua criação. Agora, é inadequado 
trazer em seu bojo o refinanciamento de dívidas para 
além do fato do bom ou do mau pagador, do benefício 
ou não ao empresário, da sonegação.

Portanto , não podemos aproveitar um projeto 
de lei para colocar esse tipo de idéia e de proposição, 
pois dessa forma vamos justificar o epíteto de Bismar-
ck, segundo o qual certas leis são como salsichas; é 
bom não saber como são feitas.

Somos contra a emenda.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
pela manhã houve uma reunião no gabinete da Lide-
rança do Governo para tratar da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa. E abordamos essa questão do 
REFIS, relativa ao SIMPLES. 

Quando se trata do REFIS, devemos ter em mente 
que é importante, no Brasil, manter a cultura da adim-
plência. A cada momento que surgir uma complicação, 
não se pode produzir alterações como essa. Estamos 
tratando de matéria que diz respeito à Super-Receita, 
à Receita Federal do Brasil.

Por isso, esta emenda não pode prosperar. De-
vemos discutir o assunto na Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa.

Portanto, também encaminhamos contrariamen-
te.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sou o autor da emenda que guarda 
pertinência com o assunto que está sendo tratado. Não 
se trata de emenda apresentada gratuitamente. Esta-
mos tratando da estrutura da Receita. Cansamos de ver 
medidas provisórias em que se trata de uma questão, 
mas são inseridos nelas assuntos que não lhes dizem 
respeito. E, nesse caso, já foram aprovadas.

Sr . Presidente, o que se pretende é possibilitar 
2 coisas. Primeiro, há empresas que aderiram ao RE-
FIS, mas hoje não têm condições de continuar a fazer 
o pagamento. Elas querem antecipar o pagamento e 
não têm como fazê-lo. 

Ao antecipar o pagamento, vários encargos inci-
dem sobre a dívida. Essas empresas foram obrigadas, 
ao assumir o REFIS, a assumir esses encargos, mas 
não podem trazer a dívida a valor presente. Então, isso 
impossibilita que essas empresas continuem a pagar 
e, por outro lado, que elas possam, querendo liquidar 
a dívida que possuem, trazê-la a valor atual. Esse é o 
principal objetivo da emenda.

Cria-se um mecanismo de securitização extrema-
mente importante, já que possibilita que tenhamos a 
satisfação do débito fiscal, pois se assume um débito 
bancário. Então, é uma situação que beneficia também 
a arrecadação do Governo Federal. 

Sr. Presidente, é claro que nós devemos discu-
tir o assunto. Se tal emenda não for adequada a este 
projeto, que se assuma o compromisso de colocá-la 
em outro projeto. 

A posição do PTB é a favor. Votamos “sim”, pela 
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PCdoB?
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O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a carga 
tributária no Brasil é elevada, mas não foi este Governo 
o responsável por isso. Ouço Deputados que partici-
param do Governo passado dizerem que votaram leis 
que resultaram na atual carga tributária.

Este Governo procurou fazer ajustes e tem de-
monstrado, reiteradas vezes, estar atento para a neces-
sidade de desonerar a produção, de criar mecanismos 
que facilitem a atividade produtiva, principalmente de 
pequenos e microempresários do nosso País.

Esta emenda está fora de lugar e fere a Consti-
tuição brasileira em seu art. 195, pois impede que a 
União faça contratos com inadimplentes.

O PCdoB vota “não”.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Depu-
tado Luiz Antonio Fleury, junto com o Líder José Mú-
cio Monteiro, externou opinião que se traduziu nesta 
emenda, avaliada com toda a seriedade pela equipe 
do Governo. Um Ministro deu eco às ponderações do 
Deputado Luiz Antonio Fleury, mas outro Ministro ficou 
de estudar o caso. 

Primeiramente, não posso garantir que o Gover-
no atenderá à sugestão; vamos deixar isso claro. Em 
relação à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
estamos discutindo, entre outras questões que eu diria 
polêmicas, exatamente o REFIS.

Quero propor uma base para eventual acordo. 
Sugiro que votemos contrariamente a esta emenda 
hoje, enquanto orientação do Governo. Porém, assu-
miria o compromisso, com o Deputado Luiz Antonio 
Fleury, de levá-la, com mais tempo e certamente com 
mais argumentos, tanto ao Secretário da Receita Fe-
deral, Dr. Jorge Rachid, quanto a outra instância do 
Governo, até porque me parece haver elementos que 
devem ser analisados.

Hoje, sou obrigado a encaminhar o voto “não”.
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. Presiden-
te, quero fazer um apelo. O Deputado Luiz Antonio 
Fleury não pode retirar o seu destaque porque não 
lhe pertence.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – S.Exa. 
pode retirá-lo porque não é destaque de expressão.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – O destaque 
não é dele.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
destaque é do PFL.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Então, faço 
apelo ao PFL para que, depois de ouvido o Deputado 
Luiz Antonio Fleury, retire este destaque. Dessa for-
ma, não será derrotada proposição que vamos discutir 
posteriormente. É questão de bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Se 
for derrotada na mesma Sessão Legislativa, não se 
pode reapresentá-la.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, outra 
Sessão Legislativa se inicia no dia 16 de fevereiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
mas a proposta da Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa vai ser votada na convocação extraordinária 
desta 3ª Sessão Legislativa.

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 ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
o oportuno alerta de V.Exa. para dizer que a Medida 
Provisória nº 275 tende a ser votada nesta convoca-
ção extraordinária.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Mas isso é 
um detalhe.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cha-
mo a atenção do Líder do Governo para o fato de que 
somos autores do destaque para votação em separado 
da emenda do Deputado Luiz Antonio Fleury. Quere-
mos o compromisso firme do Governo de que vamos 
tratar dessa questão na apreciação da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas.

Firmado esse compromisso, podemos retirar o 
requerimento.

OS R. 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 ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso 
aqui deixar dúvidas. Assumo o compromisso de que 
isso vai ser discutido. Aliás, já está sendo discutido. 
Mas não posso garantir que o Governo vai acatar a 
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proposta. Vamos fazer todas as gestões no intuito de 
que a bancada do PFL, o Deputado Luiz Antonio Fleury 
e outros interessados nesse tema tenham oportunida-
de de fazer o debate. Garantiremos isso.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cha-
mo a atenção do Líder do Governo, Deputado Arlindo 
Chinaglia, para o fato de que o PP está preocupado 
com a questão do REFIS porque empresários não 
conseguem pagar suas dívidas. Pagar a prestação 
até que conseguem. O problema é quitar a dívida, 
que, em alguns casos, vai terminar somente em 90, 
120, 200 anos, porque todo os meses se renovam e 
nunca têm fim.

Temos de discutir o REFIS, com certeza. O Par-
tido Progressista, não tendo ouvido do Deputado Ar-
lindo Chinaglia o compromisso de que o Governo vai 
discutir o assunto, está preocupado e apreensivo. Há 
vários empresários no partido. Aqueles que devem ao 
REFIS nunca vão conseguir pagar a dívida.

Ainda há pouco um Deputado disse que quem 
não paga o REFIS é sonegador. Peço desculpas a 
S.Exa., mas discordo e afirmo que quem assumiu a 
dívida e não a está pagando é inadimplente; não paga 
porque não consegue. Queremos gerar emprego ou 
levar os empresários à falência? Temos de discutir 
esse assunto.

A bancada do Partido Progressista está libera-
da.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PSC?
O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PL?

O SR. ALMIR SÁ (PL-RR. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, o PL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela 
ordem. Pela Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, é bom que se restabeleça a verda-
de: evidentemente, a imensa maioria dos empresários 
em atividade não está inserida nem no REFIS nem no 
PAES. A dívida ativa atual, que representa aproximada-
mente 300 bilhões de reais, está concentrada em 3.500 

processos, o que não representa sequer 2% da totali-
dade das empresas em atividade regular no País.

Em segundo lugar, o objetivo da emenda não 
guarda sintonia com o do projeto de lei. 

A bancada do PT é orientada a votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
votamos o REFIS 1, o REFIS 2 e o PAES. Tentamos 
solucionar problemas econômicos brasileiros por meio 
de lei. As leis não solucionam todos os problemas eco-
nômicos, mas podem ajudar.

O projeto prevê que aqueles que não conseguirem 
pagar o REFIS busquem financiamento em bancos. É 
evidente que não vamos solucionar por lei problemas 
econômicos que um ou outro empresário tenha. Este 
também não é o local adequado.

Sempre defendemos a tese de que é preciso dis-
cutir problemas separadamente. Não podemos incluir 
em cada projeto objetos estranhos. A Super-Receita 
não resolve esse problema, que deve ser discutido 
quando da apreciação da proposta sobre a Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas, independentemente 
de acordo com o Governo ou não. Não é preciso fa-
zer acordo. Vamos discutir, porque não está cerceada 
a possibilidade de apresentarmos emenda. Tendo ou 
não acordo, vamos rediscutir a questão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSB?

O SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB, mes-
mo sendo simpático à emenda, entende que deve ser 
discutida quando da apreciação da Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas.

Por isso, encaminha o voto “não”.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA orienta o voto “sim”.

O SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSDB?

O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB en-
caminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PDT?
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O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT acha 
até estranha esta emenda e, de forma muito coeren-
te, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PV?

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
achou por bem liberar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota a Representação do PMR? (Pausa.) Ausente.

Como vota a Minoria? (Pausa.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vendo 
que o Plenário está dividido em relação a esta questão, 
e na impossibilidade de ser feita uma votação nominal, 
vamos retirar o destaque. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 6.272-B, DE 2005

Dispõe sobre a Administração Tributá-
ria Federal; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 
2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, 
de 15 de julho de 2004, e o Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; revoga dis-
positivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
10.910, de 15 de junho de 2004, 11.098, de 13 
de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil

Art. 1º A Secretaria da Receita Federal passa a 
denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
órgão da administração direta subordinado ao Ministro 
de Estado da Fazenda.

Art. 2º Além das competências atribuídas pela 
legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, 
cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil plane-

jar, executar, acompanhar e avaliar as atividades rela-
tivas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas 
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições 
instituídas a título de substituição.

§ 1º O produto da arrecadação das contribuições 
especificadas no caput deste artigo e acréscimos legais 
incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao 
pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdên-
cia Social e creditados diretamente ao Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º Nos termos do art. 58 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Con-
selho Nacional de Previdência Social dos resultados da 
arrecadação das contribuições sociais destinadas ao 
financiamento do Regime Geral de Previdência Social 
e das compensações a elas referentes.

§ 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais 
de que trata o caput deste artigo serão cumpridas pe-
rante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º Fica extinta a Secretaria da Receita Previ-
denciária do Ministério da Previdência Social.

Art. 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
poderá arrecadar, fiscalizar e cobrar contribuições por 
lei devidas a terceiros, assim como disciplinar o res-
pectivo recolhimento, aplicando-se em tais hipóteses 
o disposto nesta Lei.

§ 1º A retribuição pelos serviços referidos no caput 
deste artigo será de 3,5% (três inteiros e cinco décimos 
por cento) do montante arrecadado, salvo percentual 
diverso estabelecido em lei específica.

§ 2º O disposto no caput deste artigo abrangerá 
exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja 
a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, 
devida ou creditada a segurados do Regime Geral de 
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases 
a título de substituição.

§ 3º As contribuições de que trata o caput deste 
artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, san-
ções e privilégios daquelas referidas no art. 2º desta 
Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

§ 4º A remuneração de que trata o § 1º deste 
artigo será creditada ao Fundo Especial de Desen-
volvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 
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Fiscalização – FUNDAF, instituído pelo Decreto-Lei 
nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975.

Art. 4º São transferidos para a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil os processos administrativo-fis-
cais, inclusive os relativos aos créditos já constituídos 
ou em fase de constituição, e as guias e declarações 
apresentadas ao Ministério da Previdência Social ou 
ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, refe-
rentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º 
desta Lei.

Art. 5º Além das demais competências estabeleci-
das na legislação que lhe é aplicável, cabe ao INSS:

I – emitir certidão relativa a tempo de contribui-
ção;

II – gerir o Fundo do Regime Geral de Previdên-
cia Social;

III – calcular o montante das contribuições referi-
das no art. 2º desta Lei e emitir o correspondente do-
cumento de arrecadação, com vistas no atendimento 
conclusivo para concessão ou revisão de benefício 
requerido.

Art. 6º Ato conjunto da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e do INSS definirá a forma de trans-
ferência recíproca de informações relacionadas com 
as contribuições sociais a que se referem os arts. 2º 
e 3º desta Lei.

Parágrafo único. Com relação às informações de 
que trata o caput deste artigo, a Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil e o INSS são responsáveis pela 
preservação do sigilo fiscal previsto no art. 198 da Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 7º Fica criado o cargo de Natureza Especial 
de Secretário da Receita Federal do Brasil, com a re-
muneração prevista no parágrafo único do art. 39 da 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal 
do Brasil será escolhido entre brasileiros de reputação 
ilibada e ampla experiência na área tributária, sendo 
nomeado pelo Presidente da República.

Art. 8º Ficam redistribuídos, na forma do § 1º do 
art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência 
Social e do INSS para a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil os cargos ocupados e vagos da Carreira Au-
ditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 
7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

Art. 9º A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O ingresso nos cargos das Carrei-
ras disciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro 
padrão da classe inicial da respectiva tabela 
de vencimentos, mediante concurso público 
de provas ou de provas e títulos, exigindo-se 
curso superior em nível de graduação conclu-
ído ou habilitação legal equivalente.

§ 3º Sem prejuízo dos requisitos esta-
belecidos neste artigo, o ingresso nos cargos 
de que trata o caput deste artigo depende da 
inexistência de:

I – registro de antecedentes criminais de-
correntes de decisão condenatória transitada 
em julgado de crime cuja descrição envolva a 
prática de ato de improbidade administrativa 
ou incompatível com a idoneidade exigida para 
o exercício do cargo;

II – punição em processo disciplinar 
por ato de improbidade administrativa me-
diante decisão de que não caiba recurso 
hierárquico.”(NR)

“Art. 4º  ..................................................
§ 3º O servidor em estágio probatório 

será objeto de avaliação específica, sem pre-
juízo da progressão funcional durante o pe-
ríodo, observados o interstício mínimo de 12 
(doze) e máximo de 18 (dezoito) meses em 
cada padrão e o resultado de avaliação de 
desempenho efetuada para esta finalidade, 
na forma do regulamento.”(NR)

“Carreira de Auditoria da Receita Federal 
do Brasil

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria 
da Receita Federal do Brasil, composta pelos 
cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil e de Analista-Téc-
nico da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. (Revogado)”(NR)
“Art. 6º São atribuições dos ocupantes 

do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil:

I – no exercício da competência da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil e em 
caráter privativo:

a) constituir, mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições;

b) elaborar e proferir decisões ou delas 
participar em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
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tuição ou compensação de tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais; 

c) executar procedimentos de fiscaliza-
ção, praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, 
livros, documentos, materiais, equipamentos 
e assemelhados;

d) examinar a contabilidade de socieda-
des empresariais, empresários, órgãos, en-
tidades, fundos e demais contribuintes, não 
se lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal;

e) proceder à orientação do sujeito pas-
sivo no tocante à interpretação da legislação 
tributária;

f) supervisionar as demais atividades de 
orientação ao contribuinte;

II – em caráter geral, exercer as demais 
atividades inerentes à competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o 
exercício de atividades abrangidas pelo inciso 
II do caput deste artigo em caráter privativo ao 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

§ 2º Incumbe ao Analista-Técnico da 
Receita Federal do Brasil, resguardadas as 
atribuições privativas referidas no inciso I do 
caput e no § 1º deste artigo:

I – exercer atividades de natureza técnica, 
acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil;

II – atuar no exame de matérias e proces-
sos administrativos, ressalvado o disposto na 
alínea b do inciso I do caput deste artigo;

III – exercer, em caráter geral e concor-
rente, as demais atividades inerentes às com-
petências da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o 
Poder Executivo regulamentará as atribuições 
dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil e Analista-Técnico da Receita 
Federal do Brasil.”(NR)

“Art. 20-A. O Poder Executivo regulamen-
tará a forma de transferência de informações 
entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e a Secretaria de Inspeção do Trabalho para o 
desenvolvimento coordenado das atribuições a 
que se referem os arts. 6º e 11 desta Lei.”

Art. 10. Ficam transformados:
I – em cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 
de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo 
art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal da Carreira Audi-
toria da Receita Federal prevista na redação original 
do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 
e de Auditor-Fiscal da Previdência Social da Carreira 
Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o 
art. 7º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002;

II – em cargos de Analista-Técnico da Receita Fe-
deral do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 
6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo 
art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos, 
de Técnico da Receita Federal da Carreira Auditoria da 
Receita Federal prevista na redação original do art. 5º 
da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

§ 1º Aos servidores titulares dos cargos transfor-
mados nos termos deste artigo fica assegurado o posi-
cionamento na classe e padrão de vencimento em que 
estiverem enquadrados, sem prejuízo da remuneração e 
das demais vantagens a que façam jus na data de início 
da vigência desta Lei, observando-se, para todos os fins, 
o tempo no cargo anterior, inclusive o prestado a partir 
da publicação desta Lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos servi-
dores aposentados, bem como aos pensionistas.

§ 3º A nomeação dos aprovados em concursos 
públicos para os cargos transformados na forma do 
caput deste artigo cujo edital tenha sido publicado an-
tes do início da vigência desta Lei far-se-á nos cargos 
vagos alcançados pela respectiva transformação.

§ 4º Ficam transportados para a folha de pesso-
al inativo do Ministério da Fazenda os proventos e as 
pensões decorrentes do exercício dos cargos de Au-
ditor-Fiscal da Previdência Social transformados nos 
termos deste artigo.

§ 5º Os atuais ocupantes dos cargos a que se 
refere o § 4º deste artigo e os servidores inativos que 
se aposentaram em seu exercício, bem como os res-
pectivos pensionistas, poderão optar por permanecer 
filiados ao plano de saúde a que se vinculavam na ori-
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gem, hipótese em que a contribuição será custeada 
pelo servidor e pelo Ministério da Fazenda.

§ 6º Ficam extintas a Carreira Auditoria da Re-
ceita Federal, mencionada na redação original do art. 
5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e a 
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que 
trata o art. 7o daquela Lei.

Art. 11. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil cedidos a outros órgãos que não satisfaçam 
as condições previstas nos incisos I e II do § 8º do art. 
4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, deverão 
entrar em exercício na Secretaria da Receita Federal 
do Brasil no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vi-
gência desta Lei.

§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo 
cessões para o exercício dos cargos de Secretário de 
Estado, do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou 
de dirigente máximo de autarquia no mesmo âmbito.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar o 
exercício de no máximo 385 (trezentos e oitenta e cin-
co) Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no 
Ministério da Previdência Social, garantidos os direitos 
e vantagens inerentes ao cargo, inclusive lotação de 
origem, remuneração e gratificações a que se refere 
a Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, ainda que na 
condição de ocupante de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança.

§ 3º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil a que se refere o § 2o deste artigo executarão pro-
cedimentos de fiscalização das atividades e operações 
das entidades fechadas de previdência complementar, 
assim como das entidades e fundos dos regimes próprios 
de previdência social.

§ 4º No exercício da competência prevista no § 
3º deste artigo, os Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil poderão, relativamente ao objeto da 
fiscalização:

I – praticar os atos definidos na legislação espe-
cífica, inclusive os relacionados com a apreensão e 
guarda de livros, documentos, materiais, equipamen-
tos e assemelhados;

II – examinar registros contábeis, não se lhes apli-
cando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 
do mesmo diploma legal.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 36 de-
sta Lei e da percepção da remuneração do respectivo 
cargo, é fixado o exercício, na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, dos servidores que, em 1º de janei-

ro de 2006, se encontravam em efetivo exercício na 
Secretaria da Receita Previdenciária ou nas unidades 
técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam 
titulares de cargos integrantes:

I – do Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970;

II – das Carreiras:

a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 
10.355, de 26 de dezembro de 2001;

b) da Seguridade Social e do Trabalho, 
instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei 
nº 10.855, de 1º de abril de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo 
autorizado, de acordo com as necessidades 
do serviço, a fixar o exercício dos servidores a 
que se refere o caput deste artigo no órgão ou 
entidade ao qual estiverem vinculados.

Art. 13. Ficam transferidos os cargos em co-
missão e funções gratificadas da estrutura da extinta 
Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da 
Previdência Social para a Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a pro-
ceder à transformação, sem aumento de despesa, dos 
cargos em comissão e funções gratificadas existentes 
na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. Sem prejuízo das situações 
existentes na data de publicação desta Lei, os cargos 
em comissão a que se refere o caput deste artigo são 
privativos de servidores:

I – ocupantes de cargos efetivos da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ou que tenham obtido 
aposentadoria nessa condição;

II – alcançados pelo disposto no art. 12 desta Lei.
Art. 15. Os incisos XII e XVIII do caput do art. 29 

da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29.  ................................................
XII – do Ministério da Fazenda o Conselho 

Monetário Nacional, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária, o Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho 
Nacional de Seguros Privados, o Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, de Previdência Privada Aberta e 
de Capitalização, o Conselho de Controle de 
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Atividades Financeiras, a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, os 1o, 2o e 3o Conselhos de 
Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de 
Garantia à Exportação – CFGE, o Comitê Bra-
sileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação 
de Créditos ao Exterior, a Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, a Escola de Administração 
Fazendária e até 5 (cinco) Secretarias;

XVIII – do Ministério da Previdência So-
cial o Conselho Nacional de Previdência So-
cial, o Conselho de Recursos da Previdência 
Social, o Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar e até 2 (duas) Secretarias;

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

CAPÍTULO II 
Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Art. 16. A partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segun-
do) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o 
débito original e seus acréscimos legais, além de ou-
tras multas previstas em lei, relativos às contribuições 
de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei, constituem 
dívida ativa da União.

§ 1º A partir do 1º (primeiro) dia do 13º (décimo 
terceiro) mês subseqüente ao da publicação desta Lei, 
o disposto no caput deste artigo se estende à dívida 
ativa do INSS decorrente das contribuições a que se 
referem os arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 2º Aplica-se à arrecadação da dívida ativa de-
corrente das contribuições de que trata o art. 2º desta 
Lei o disposto no § 1º daquele artigo.

§ 3º Até a data prevista no § 1º deste artigo com-
petirá à Procuradoria-Geral Federal representar judicial 
e extrajudicialmente:

I – o INSS, em processos que tenham por objeto 
as contribuições inscritas na respectiva dívida ativa an-
tes da data prevista no caput deste artigo, inclusive nos 
que pretendam a contestação do crédito tributário;

II – a União, em processos relacionados com as 
contribuições abrangidas pelo caput deste artigo, me-
diante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional.

§ 4º A delegação referida no inciso II do § 3º 
deste artigo será comunicada aos órgãos judiciários 
e não alcançará a competência prevista no inciso II 
do art. 12 da Lei Complementar nº 73, de 10 de feve-
reiro de 1993.

§ 5º Recebida a comunicação aludida no § 4º 
deste artigo, serão destinadas à Procuradoria-Geral 
Federal as citações, intimações e notificações efetuadas 
em processos abrangidos pelo objeto da delegação.

§ 6º Antes de efetivar a transferência de atribui-
ções decorrente do disposto no § 1º deste artigo, a 
Procuradoria-Geral Federal concluirá os atos que se 
encontrarem pendentes.

§ 7º A inscrição na dívida ativa da União das con-
tribuições de que trata o art. 3º desta Lei, na forma do 
caput e do § 1º deste artigo, não altera a destinação 
final do produto da respectiva arrecadação.

Art. 17. O art. 39 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. O débito original e seus acrés-
cimos legais, bem como outras multas previs-
tas em lei, constituem dívida ativa da União, 
promovendo-se a inscrição em livro próprio 
daquela resultante das contribuições de que 
tratam as alíneas a, b e c do parágrafo único 
do art. 11 desta Lei.

§ 2º É facultado aos órgãos competen-
tes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa 
de que trata o caput deste artigo, promover o 
protesto de título dado em garantia, que será 
recebido pro solvendo.

§ 3º Serão inscritas como dívida ativa da 
União as contribuições que não tenham sido 
recolhidas ou parceladas resultantes das in-
formações prestadas no documento a que se 
refere o inciso IV do art. 32 desta Lei.”(NR)

Art. 18. Serão transferidos, na data fixada no § 
1º do art. 16 desta Lei, para a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional os cargos em comissão e funções 
gratificadas que, até aquela data, estavam vinculados 
às atividades de representação judicial e extrajudicial, 
de consultoria e de apuração da liquidez e certeza da 
dívida de que trata aquele dispositivo.

Art. 19. Ficam criados na Carreira de Procurador 
da Fazenda Nacional 1.200 (mil e duzentos) cargos 
efetivos de Procurador da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. Os cargos referidos no caput 
deste artigo serão providos na medida das necessi-
dades do serviço e das disponibilidades de recursos 
orçamentários, nos termos do § 1o do art. 169 da Cons-
tituição Federal.

Art. 20. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, 120 (cento e vinte) Procuradorias 
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Seccionais da Fazenda Nacional, a serem instaladas 
por ato do Ministro de Estado da Fazenda em cidades-
sede de Varas da Justiça Federal ou do Trabalho.

Parágrafo único. Para estruturação das Procura-
dorias Seccionais a que se refere o caput deste artigo, 
ficam criados 60 (sessenta) cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores DAS-2 
e 60 (sessenta) DAS-1, a serem providos na medida 
das necessidades do serviço e das disponibilidades 
de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art. 
169 da Constituição Federal.

Art. 21. A partir da data referida no § 1º do art. 16 
desta Lei, o Poder Executivo poderá fixar o exercício 
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos Pro-
curadores Federais lotados na Coordenação-Geral de 
Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal ou na 
Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS e 
nos órgãos e unidades a elas subordinados que atu-
avam, até aquela data, em processos administrativos 
ou judiciais vinculados às contribuições mencionadas 
nos arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 1º Os Procuradores Federais a que se refere 
o caput deste artigo ficarão subordinados ao Procu-
rador-Geral da Fazenda Nacional e sua atuação res-
tringir-se-á aos processos relativos às contribuições 
mencionadas nos arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 2º O Poder Executivo poderá, de acordo com 
as necessidades do serviço, autorizar a permanência 
dos servidores a que se refere o caput deste artigo no 
âmbito da Procuradoria-Geral Federal.

Art. 22. Sem prejuízo do disposto no art. 36 des-
ta Lei e da percepção da remuneração do respectivo 
cargo, será fixado o exercício na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, a partir da data fixada no § 1º 
do art. 16 desta Lei, dos servidores que se encon-
trarem em efetivo exercício nas unidades vinculadas 
ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida ativa na 
Coordenação Geral de Matéria Tributária da Procura-
doria-Geral Federal, na Procuradoria Federal Especia-
lizada junto ao INSS, nos respectivos órgãos descen-
tralizados ou nas unidades locais, e forem titulares de 
cargos integrantes:

I – do Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970;

II – das Carreiras:

a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 
10.355, de 26 de dezembro de 2001;

b) da Seguridade Social e do Trabalho, 
instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 
2002;

c) do Seguro Social, instituída pela Lei 
nº 10.855, de 1º de abril de 2004.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autori-
zado, de acordo com as necessidades do serviço, a 
fixar o exercício dos servidores a que se refere o caput 
deste artigo no órgão ou entidade ao qual estiverem 
vinculados.

CAPÍTULO III 
Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 23. Passam a ser regidos pelo Decreto nº 
70.235, de 6 de março de 1972:

I – a partir da data fixada no § 1º do art. 16 desta 
Lei, os procedimentos fiscais e os processos adminis-
trativo-fiscais de determinação e exigência de créditos 
tributários referentes às contribuições de que tratam 
os arts. 2º e 3º desta Lei;
II – a partir da data fixada no caput do art. 16 desta 
Lei, os processos administrativos de consulta relati-
vos às contribuições sociais mencionadas no art. 2º 
desta Lei.
§ 1º O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar 
a data a que se refere o inciso I do caput deste artigo, 
relativamente a:

I – procedimentos fiscais, instrumentos de forma-
lização do crédito tributário e prazos processuais;

II – competência para julgamento em 1ª (primei-
ra) instância pelos órgãos de deliberação interna e 
natureza colegiada.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo 
não se aplica aos processos de restituição, compen-
sação, reembolso, imunidade e isenção das contribui-
ções ali referidas.

§ 3º Aplicam-se, ainda, aos processos a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo os arts. 48 e 49 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 24. O valor correspondente à compensação 
de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 
2º desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Ge-
ral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis 
após a data em que ela for promovida de ofício ou em 
que for deferido o respectivo requerimento.

Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às 
contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta 
Lei.
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Art. 25. Observado o disposto no art. 23 desta Lei, 
os procedimentos fiscais e os processos administra-
tivo-fiscais referentes às contribuições sociais de que 
tratam os arts. 2º e 3º desta Lei permanecem regidos 
pela legislação precedente.

Art. 26. Ficam criadas, na Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, 5 (cinco) Delegacias de Julga-
mento e 60 (sessenta) Turmas de Julgamento com 
competência para julgar, em 1ª (primeira) instância, 
os processos de exigência de tributos e contribuições 
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, a serem instaladas mediante ato do Ministro 
de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos de 
que trata o caput deste artigo, ficam criados 5 (cinco) 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores DAS-3 e 55 (cinqüenta e cinco) 
DAS-2, a serem providos na medida das necessidades 
do serviço e das disponibilidades de recursos orça-
mentários, nos termos do § 1º do art. 169 da Consti-
tuição Federal.

Art. 27. Fica transferida do Conselho de Recursos 
da Previdência Social para o 2º Conselho de Contri-
buintes do Ministério da Fazenda a competência para 
julgamento de recursos referentes às contribuições de 
que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei.

§ 1º Para o exercício da competência a que 
se refere o caput deste artigo, serão instaladas no 
2º Conselho de Contribuintes, na forma da regu-
lamentação pertinente, Câmaras especializadas, 
observada a composição prevista na parte final 
do inciso VII do caput do art. 194 da Constituição 
Federal.

§ 2º Fica autorizado o funcionamento das Câ-
maras dos Conselhos de Contribuintes nas sedes das 
Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

Art. 28. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação 
do ato de instalação das Câmaras previstas no § 1º do 
art. 27 desta Lei, os processos administrativo-fiscais 
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º 
e 3º desta Lei que se encontrarem no Conselho de 
Recursos da Previdência Social serão encaminhados 
para o 2º Conselho de Contribuintes.

Parágrafo único. Fica prorrogada a competência 
do Conselho de Recursos da Previdência Social durante 
o prazo a que se refere o caput deste artigo.

Art. 29. São transferidos, na data da publicação 
do ato a que se refere o caput do art. 28 desta Lei, 2 

(dois) cargos em comissão do Grupo-Direção e Asses-
soramento Superiores DAS-101.2 e 2 (dois) DAS-101.1 
do Conselho de Recursos da Previdência Social para 
o 2º Conselho de Contribuintes.

CAPÍTULO IV 
Disposições Gerais

Art. 30. Sem prejuízo do disposto nas Leis nºs 
4.516, de 1º de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de 
outubro de 1970, a Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência Social – DATAPREV fica autoriza-
da a prestar serviços de tecnologia da informação ao 
Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho 
das atribuições abrangidas por esta Lei, observado o 
disposto no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em 
ato do Poder Executivo.

Art. 31. Fica autorizada a transferência para o pa-
trimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social identificados 
pelo Poder Executivo como necessários ao funciona-
mento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Parágrafo único. No prazo de 3 (três) anos, de 
acordo com o resultado de avaliação realizada nos 
termos da legislação aplicável, a União compensará 
financeiramente o Fundo do Regime Geral de Previ-
dência Social pelos imóveis transferidos na forma do 
caput deste artigo.

Art. 32. A Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 832.  ..............................................
§ 4º A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional será intimada das decisões homo-
logatórias de acordos que contenham parce-
la indenizatória, na forma do art. 20 da Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada 
a interposição de recurso relativo às contribui-
ções devidas à União.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, mediante ato fundamentado, dispen-
sar a manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nas decisões homologató-
rias de acordos em que o montante da par-
cela indenizatória envolvida ocasionar perda 
de escala decorrente da atuação do órgão 
jurídico.”(NR)

“Art. 879.  ..............................................
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§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pe-
los órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o 
juiz procederá à notificação da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

§ 3º-A. Sob pena de preclusão, a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional manifestar-
se-á sobre a conta no prazo de 10 (dez) dias, 
contado a partir do recebimento da notificação 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 3º-B. O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, mediante ato fundamentado, dispen-
sar a manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional quando o valor total das 
verbas que integram o salário-de-contribuição, 
na forma do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, ocasionar perda de escala de-
corrente da atuação do órgão jurídico.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou 

presidente do tribunal mandará expedir manda-
do de citação do executado, a fim de que cumpra 
a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e 
sob as cominações estabelecidas ou, quando 
se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive 
de contribuições sociais devidas à União, para 
que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou 
garanta a execução, sob pena de penhora.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 889-A. ............................................  
§ 1º Concedido parcelamento pela Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil, o deve-
dor juntará aos autos a comprovação do ajus-
te, ficando a execução da contribuição social 
correspondente suspensa até a quitação de 
todas as parcelas.

§ 2º As Varas do Trabalho encaminharão 
mensalmente à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil informações sobre os recolhimentos 
efetivados nos autos, salvo se outro prazo for 
estabelecido em regulamento.”(NR)

Art. 33. A Lei nº 10.910, de 15 de julho 
de 2004, passa a vigorar com a redação se-
guinte, dando-se aos seus Anexos a forma dos 
Anexos I e II desta Lei:

“Art. 1º As Carreiras de Auditoria da Re-
ceita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho compõem-se de cargos efetivos agru-
pados nas classes A, B e Especial, compreen-
dendo a 1ª (primeira) 5 (cinco) padrões, e as 

2 (duas) últimas, 4 (quatro) padrões, na forma 
do Anexo I desta Lei.”(NR)

“Art. 3º A Gratificação de Desempenho 
de Atividade Tributária – GDAT de que trata o 
art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 
2002, devida aos integrantes das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil e Au-
ditoria-Fiscal do Trabalho é transformada em 
Gratificação de Atividade Tributária – GAT, em 
valor equivalente ao somatório de:

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 4º Fica criada a Gratificação de In-

cremento da Fiscalização e da Arrecadação 
– GIFA, devida aos ocupantes dos cargos efe-
tivos das Carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral do Brasil e Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
de que trata a Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, no percentual de até 45% (quarenta 
e cinco por cento) incidentes sobre o maior 
vencimento básico de cada cargo.

§ 1º A GIFA será paga aos Auditores-Fis-
cais da Receita Federal do Brasil e aos Analis-
tas-Técnicos da Receita Federal do Brasil de 
acordo com os seguintes parâmetros:

II – 2/3 (dois terços), no mínimo, em decor-
rência da avaliação do resultado institucional do 
conjunto de unidades da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil no cumprimento de metas de 
arrecadação, computadas em âmbito nacional e 
de forma individualizada para cada órgão.

§ 8º  .......................................................
II – ocupantes dos cargos efetivos da 

Carreira de Auditoria da Receita Federal do 
Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do 
Ministério da Fazenda:

III – ocupantes dos cargos de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil da Carreira 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil, em 
exercício no Ministério da Previdência Social 
e órgãos vinculados;

IV – ocupantes dos cargos efetivos da 
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, em exer-
cício no Ministério do Trabalho e Emprego, 
exclusivamente nas unidades não integrantes 
do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
definidas em regulamento.”(NR)

“Art. 6º Para fins de aferição do desempe-
nho institucional previsto na definição dos valo-
res das vantagens a que se referem os arts. 4º 
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e 5º desta Lei, será considerado o resultado do 
somatório dos créditos recuperados pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional e da ar-
recadação da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, assegurando-se a incorporação daquelas 
gratificações aos proventos de aposentadoria e 
às pensões no percentual máximo devido aos 
servidores em atividade.”(NR)

CAPÍTULO V 
Disposições Transitórias e Finais

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir, depois de realizado inventário, do INSS, 

do Ministério da Previdência Social e da Procuradoria-
Geral Federal para a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
acervos técnicos e patrimoniais, inclusive bens imóveis, 
obrigações, direitos, contratos, convênios, processos ad-
ministrativos e demais instrumentos relacionados com as 
atividades transferidas em decorrência desta Lei;

II – remanejar e transferir para a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil dotações em favor do Minis-
tério da Previdência Social e do INSS aprovadas na 
Lei Orçamentária em vigor, mantida a classificação 
funcional-programática, subprojetos, subatividades e 
grupos de despesas.

§ 1º Até que sejam implementados os ajustes ne-
cessários, o Ministério da Previdência Social e o INSS 
continuarão a executar as despesas de pessoal e de ma-
nutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as 
decorrentes do disposto no § 5º do art. 10 desta Lei.

§ 2º Enquanto não ocorrerem as transferências 
previstas no caput deste artigo, o Ministério da Previ-
dência Social, o INSS e a Procuradoria-Geral Federal 
prestarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o necessário 
apoio técnico, financeiro e administrativo.

§ 3º Inclui-se no apoio de que trata o § 2º deste 
artigo a manutenção dos espaços físicos atualmente 
ocupados.

Art. 35. Fica mantida, enquanto não modificados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigên-
cia dos convênios celebrados e dos atos normativos 
e administrativos editados:

I – pela Secretaria da Receita Previdenciária;
II – pelo Ministério da Previdência Social e pelo 

INSS relativos à administração das contribuições a que 
se referem os arts. 2º e 3º desta Lei;

III – pelo Ministério da Fazenda relativos à admi-
nistração dos tributos e contribuições de competência 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV – pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 36. No prazo de 120 (cento e vinte dias), a 

partir da data de publicação desta Lei, o Poder Execu-
tivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei 
destinado a disciplinar, quanto às carreiras, aos cargos, 
à lotação, à remuneração e ao exercício, a situação 
funcional dos servidores:

I – abrangidos pelos arts. 12 e 22 desta Lei;
II – titulares dos cargos integrantes do Plano de 

Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, 
de 13 de outubro de 1970, que se encontravam em 
exercício na Secretaria da Receita Federal e na Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional na data de pu-
blicação desta Lei;

III – em exercício nos Conselhos de Contribuin-
tes do Ministério da Fazenda na data mencionada no 
inciso II do caput deste artigo.

Art. 37. No prazo de 1 (um) ano da data de publica-
ção desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Con-
gresso Nacional projeto de lei orgânica das Auditorias 
Federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e 
prerrogativas dos servidores integrantes das Carreiras de 
que trata a Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor:
I – na data de sua publicação, para o disposto 

nos art. 30, 31, 34, 35, 36 e 37 desta Lei;
II – no 1º (primeiro) dia útil da quinzena subse-

qüente à data de sua publicação, em relação aos de-
mais dispositivos desta Lei.

Art. 39. Ficam revogados:
I – no 1º (primeiro) dia útil da quinzena subse-

qüente à data da publicação desta Lei, o § 1º do art. 
39 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 1º e 
o § 5º do art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, o art. 10 da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 
2004, e os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 6º a 9º da Lei nº 11.098, 
de 13 de janeiro de 2005;

II – a partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei, os arts. 44 e 94 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o § 2º do art. 
24 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;

III – a partir da data de publicação desta Lei, o 
parágrafo único do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de de-
zembro de 2002.

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2006. – An-
tonio Carlos Biscaia, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Houve 

acordo entre todos os Líderes. Se não houver nenhum 
voto contrário, retira-se a urgência constitucional dada 
pelo Executivo ao projeto, mas se vota requerimento 
de urgência para que conste da pauta da próxima ter-
ça-feira.

A Presidência informa aos Srs. Deputados que 
não precisam registrar seu voto. Vamos realizar mais 
de 10 votações nominais hoje à noite, que vão justifi-
car a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – So-
bre a mesa Requerimento de urgência nº 3.642/06, 
no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 6.370, 
de 2005, do Poder Executivo, que ‘dispõe sobre a 
movimentação e a armazenagem de mercadorias im-
portadas ou despachadas para exportação, o alfande-
gamento de locais e recintos, a licença para explorar 
serviços de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Porto Seco, altera a legislação aduaneira 
e dá outras providências”.

Sala das Sessões, – Henrique Fontana, Líder 
do PT; Rodrigo Maia, Líder do PFL; Ronaldo Dimas, 
Vice-Líder do PSDB; Miguel de Souza, Vice-Líder 
do PL; Isaías Silvestre, Vice-Líder do PSB; Renildo 
Calheiros, Líder do PCdoB; Mendes Ribeiro Filho, 

Vice-Líder do PMDB; Nelson Marquezelli, Vice-Líder 
do PTB; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Severiano 
Alves, Líder do PDT; Pastor Amarildo, Líder do PSC; 
Luciana Genro, Líder do PSOL; Arlindo Chinaglia, 
Líder do Governo.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não foi para 
transferir para terça-feira a votação do requerimento de 
urgência do projeto que fizemos o acordo? A urgência 
será apreciada hoje?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Secretaria-Geral da Mesa informa que foi feito acordo 
apenas em relação à urgência para votação hoje. Só 
na terça-feira, após a discussão.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
acordo é para votar a urgência hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊN-
CIA.
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O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção nominal, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
consignado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Item 
3.

PROJETO DE LEI Nº 6.448, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 6.448, de 2005, que autoriza 
o Poder Executivo a alienar, por doação, 
um helicóptero Esquilo Biturbina para a 
Armada da República Oriental do Uruguai. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, ao nobre Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, trata-se de acordo de cooperação entre o Go-
verno brasileiro e o Governo do companheiro Tabaré 
Vázquez.

Somos favoráveis, no mérito, à aprovação do 
projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto 
atende aos requisitos constitucionais e tributários.

O parecer é pela aprovação.
O SR. CARLITO MERSS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLITO MERSS (PT-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao Sr. Deputado Moroni Torganº

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apesar de entender que o Governo deveria fazer a do-
ação à nossa Polícia e não a outro país, declaro que 
o projeto atende aos requisitos de juridicidade, cons-
titucionalidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa recepciona o excelente parecer de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Para falar contrariamente à matéria, concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) .

Com a palavra o nobre Deputado Colbert Mar-
tins. (Pausa.) .

Com a palavra o nobre Deputado Carlos Alberto 
Leréia. (Pausa.) S.Exa. abre mão da inscrição.

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a 
palavra ao nobre Deputado Pompeo de Mattos. (Pau-
sa.) S.Exa. declina da inscrição.

Com a palavra o nobre Deputado Luiz Sérgio. 
(Pausa.) S.Exa. declina da inscrição.

Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.) S.Exa. declina da inscrição.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem, para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, algumas 
questões são estranhíssimas neste País. Hoje mesmo, 
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, durante a discussão do Relatório Setorial 
da Área Temática Justiça e Defesa, pelo menos 3 Par-
lamentares manifestaram-se exatamente para solicitar 
equipamento dessa natureza, ou seja, helicóptero, para 
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a fiscalização das fronteiras, para a Polícia Militar dos 
seus Estados, enfim, para as atividades necessárias, 
principalmente de fiscalização.

Na área de meio ambiente, poderia citar o IBAMA 
e o próprio Ministério do Meio Ambiente. Muitos órgãos 
federais e estaduais necessitam de equipamentos 
dessa natureza, mas o Governo Federal resolve ser 
bonzinho com o vizinho Uruguai e doar um helicópte-
ro à Marinha daquele país. A proposição é descabida. 
Não podemos aceitar isso, ainda mais porque, na jus-
tificativa, o Sr. Ministro da Defesa diz que a Marinha 
do Brasil vai ser ressarcida por meio de repasse do 
Governo Federal em 1 milhão e 363 mil dólares, para a 
recuperação de helicópteros que estão sem funcionar. 
Um helicóptero está funcionando, e mandam 1 milhão 
e 363 mil dólares à Marinha para que recupere outros, 
como se fosse bonificação.

É um absurdo esse projeto de lei. O nosso voto 
é contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PSDB encaminha contrariamente.

Como vota o PFL?
O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos dis-
cutindo e analisando os atos do Presidente Lula.

Alguns dias atrás, esta Casa apreciou medida 
provisória que liberou mais de 200 milhões de reais 
para a missão brasileira no Haiti. Aprovamos a ida de 
tropas brasileiras para aquele país por tempo deter-
minado, mas elas estão lá por tempo indeterminado. 
Não sabemos quanto isso vai custar ao País. Perde-
mos soldados, e não há avanço no processo de esta-
bilização daquele país.

Agora apreciamos projeto de lei que autoriza o 
Governo Federal a doar um helicóptero ao Uruguai. 

Sr. Presidente, moro num Estado que faz fron-
teira seca com vários países e sei da dificuldade que 
enfrentam policiais federais e militares para manter 
a fiscalização. O Presidente Lula doa um helicóptero 
ao companheiro Tabaré Vázquez enquanto a fronteira 
brasileira está desguarnecida. O tráfico de drogas pre-
judica o nosso País, e a Polícia não tem helicópteros 
para patrulhar as fronteiras.

Encaminhamos o voto contrário ao projeto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, talvez 
seja estranho, quando discutimos o fortalecimento do 
MERCOSUL, a integração entre os vizinhos Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile e Venezuela, o fato 
de o Brasil não poder contribuir com um país irmanado 
conosco como o Uruguai.

O Governo brasileiro, de forma legítima, recupera 
as Forças Armadas, deixadas ao relento durante anos e 

anos a fio. Mesmo com as dificuldades do atual Gover-
no, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e as Polícias 
Rodoviária e Federal vêm recebendo recursos para 
recuperação de equipamentos, sejam aviões, sejam 
helicópteros. Essas instituições, particularmente as 
Forças Armadas, têm recebido atenção especial do 
Governo Lula.

É mais do que oportuna a integração entre os 
países latino-americanos, e a doação é justa e impor-
tante para estreitar ainda mais os laços de amizade 
entre o Brasil e o Uruguai.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência encarece aos Srs. Líderes que usem ape-
nas o minuto regulamentar para a orientação da ban-
cada, porque temos longa jornada de votações.

Como vota o PMDB?
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB é 
favorável ao projeto de lei e, naturalmente, encaminha 
o voto “sim”.

A medida faz parte do bom relacionamento do 
Brasil com seus coirmãos da América do Sul. Não é 
a primeira nem será a última vez que o País doa um 
helicóptero.

Portanto, o PMDB não vê motivo algum para vo-
tar contrariamente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
entende que o Uruguai tem sido parceiro do Brasil no 
MERCOSUL. Sou membro do Parlamento do MER-
COSUL. A última reunião deu-se graças à ajuda do 
Uruguai.

Repito: o Brasil vê o Uruguai como parceiro. Sen-
do assim, o PP encaminha o voto “sim”. É desta forma 
que se faz parceria: um ajuda o outro. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PV?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parceiro do 
Brasil é o povo brasileiro. Falta helicóptero para tudo. A 
Amazônia está sem vigilância por falta de aeronaves. 
O Brasil precisa de aeronaves, Srs. Deputados.

O PV não vê razão para votar “sim” ao projeto 
que autoriza a doação do que o País não tem para o 
seu próprio povo.

Aliás, o Brasil precisa rever as suas relações 
diplomáticas. Agora mesmo embarcou para o Haiti o 
Deputado Fernando Gabeira, que teve de viajar com 
2 dias de antecedência porque não pode passar pelos 
Estados Unidos. É um absurdo, uma agressão ao povo 
brasileiro e a este Parlamento. Ninguém cometeu tantos 
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crimes contra a humanidade como o Presidente norte-
americano, que, no entanto, entrou livremente no Brasil. 
Já o Deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, 
vem sofrendo represália do Governo norte-americano 
e não pôde entrar nos Estados Unidos.

O Partido Verde vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PSOL, Deputada Luciana Genro?
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSOL 
é absolutamente favorável às relações de solidarieda-
de internacional, particularmente com os países da 
América Latina. Não tenho nenhuma dúvida de que o 
Brasil tem não apenas o direito, mas também o dever 
de ajudar os países da nossa região, particularmente 
o Uruguai, país irmão e bastante próximo. 

O PSOL encaminha o voto “sim”, lamentando 
que nem todas as relações internacionais que o Brasil 
estabelece se dêem na base da solidariedade. Esse 
é o caso do Haiti, ao qual tropas brasileiras foram 
enviadas e onde cumprem papel absolutamente ne-
fasto, na contramão das relações de solidariedade e 
amizade que queremos estimular através da doação 
do helicóptero.

O PSOL encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PPS, Deputado Dimas Ramalho?
O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS tam-
bém vota “sim”. Entendemos importantes as relações 
com os países da América. Em relação ao helicóptero, 
é claro que dele também precisamos no Brasil, mas 
esse intercâmbio é fundamental.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PTB, Deputado Nelson Marquezelli?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
muito fácil entender esta doação. Temos fronteira seca 
com o Uruguai, cuja fiscalização é necessária. O Go-
verno brasileiro doa o helicóptero, mas a manutenção, 
o combustível, o trabalho de fiscalização vai ficar por 
conta do Uruguai, é lógico. 

Esta será a parceria que faremos com o Uruguai: 
entraremos apenas com a aeronave; a manutenção do 
equipamento e a fiscalização serão feitas pelo Uruguai. 
Só faltou colocar aqui que não aceitamos devolução.

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PL?
O SR. LUCIANO CASTRO (PL-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil não 
se pode dar ao luxo de doar patrimônio. Neste caso 
específico, acredito que o nosso País não esteja doan-
do aeronave em condições normais de vôo; deve estar 
doando sucata. Certamente o aparelho será conserta-
do pelo país beneficiado e terá papel fundamental no 
combate ao narcotráfico. 

Por essa razão, o PDT é favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PSB?
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
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 (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PT?

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar 
esta oportunidade para registrar a visita ao Brasil, hoje, 
do Senador Reinaldo Gargano, Ministro das Relações 
Exteriores do Uruguai.

Esta é oportunidade ímpar de aprovarmos este 
projeto. O MERCOSUL representa processo estraté-
gico de construção da soberania de um bloco de paí-
ses assimétricos em termos de infra-estrutura. Nesse 
ponto, o Brasil está melhor do que o Uruguai.

Assim como a União Européia construiu o seu 
bloco constituindo fundos para financiamento de in-
fra-estrutura, fez também investimentos e promoveu 
a integração de patrimônio com doações. O Brasil, 
que está em melhores condições econômicas, faz 
essa doação em solidariedade, para a construção do 
bloco latino-americano, para que no futuro seja usada 
soberanamente.

Não entendo porque dizem que o Brasil vai doar 
sucata, pois o aparelho está em perfeitas condições 
de funcionamento e ajudará na estratégica promoção 
da soberania do MERCOSUL.

O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PSC?
O SR. MILTON BARBOSA (PSC-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
orienta a sua bancada a votar “sim”.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota a Minoria?

O SR. BETINHO ROSADO (PFL-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelas razões 
sobejamente apresentadas pela Oposição, a Minoria 
acredita que não há no Brasil helicópteros sobrando.

O nosso voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o Governo?
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência agradece a concisão à Liderança do Go-
verno.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o Projeto de Lei nº 6.448, de 2005.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio do 

Ministério da Defesa, autorizado a doar à Armada da 
República Oriental do Uruguai a aeronave Esquilo Bi-
turbina N-7061, do inventário da Marinha do Brasil.

Art. 2º A aeronave será doada no estado em que 
se encontra, e as despesas com seu traslado corre-
rão as expensas da Armada da República Oriental do 
Uruguai.

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

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 6.448-A, DE 2005

Autoriza o Poder Executivo a alienar, 
por doação, um helicóptero Esquilo Bitur-
bina para a Armada da República Oriental 
do Uruguai.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por intermédio do 

Ministério da Defesa, autorizado a doar à Armada da 
República Oriental do Uruguai a aeronave Esquilo Bi-
turbina nº 7.061, do inventário da Marinha do Brasil.

Art. 2º A aeronave será doada no estado em que 
se encontra, e as despesas com seu traslado corre-

rão a expensas da Armada da República Oriental do 
Uruguai.

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

Sala das Sessões, em 1º de fevereiro de 2006. 
– Laura Carneiro, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. RICARTE DE FREITAS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RICARTE DE FREITAS (PTB-MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência lembra aos Srs. Parlamentares que há 
uma longa jornada de votações nesta noite. 

O SR. FERNANDO DINIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última votação, votei de acordo com a orientação do 
partido. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
consignado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Alberto Goldman, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem 
houve a continuidade do debate público nesta tribuna 
sobre matérias de interesse do País, e o Deputado 
Henrique Fontana nos acusou de sofrer de amnésia 
aguda e crônica. S.Exa. tem amnésia seletiva, ou seja, 
seleciona aquilo que interessa lembrar e descarta o 
que não interessa. 

É importante citar alguns dados. S.Exa. já citou 
alguns sobre a dívida brasileira. Tenho aqui dados da 
dívida pública, iniciando pela tabela do Banco Central, 
segundo os quais a dívida bruta da União, de Esta-
dos e Municípios, basicamente do Governo Federal, 
é de 73,6% do PIB. A evolução inicia-se em 2000, 
com 63,3%, e vai crescendo até alcançar 73,6%, em 
2005. Em 2004, era de 70,3% do PIB. Portanto, hou-
ve aumento da dívida bruta do Governo em 0,3% no 
período de 1 ano. 
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A dívida mobiliária do Tesouro Nacional, apenas 
ela, que se inicia em 34,9% no ano 2000, vai a 38%, 
33%, 42%, 41,5%, em 2000, e chega a 49%, em 2005. 
Aumentou em 7,5% do PIB, de 2004 para 2005. Repito: 
são dados do Banco Central.

Vamos agora analisar outra tabela, Sr. Presi-
dente, sobre a dívida pública federal interna. Entre 
2000 e 2002, os 3 últimos anos do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, cresceu em 182 bilhões de reais: 
de 441 bilhões de reais para 623 milhões. De 2003 a 
2005, nos 3 anos do Governo Lula, o passivo interno 
cresceu 356 bilhões de reais, praticamente o dobro. 
No mesmo período de 3 anos, no Governo Lula, a dí-
vida federal interna cresceu o dobro do que cresceu 
no Governo anterior.

Vamos falar sobre outro item que o Deputado 
Henrique Fontana abordou ontem: a economia de 900 
milhões de dólares do Governo Federal, com o paga-
mento ao Fundo Monetário Internacional.

Sob a alegação de que economizaria 900 milhões 
de dólares em juros, o Governo decidiu gastar 15,5 bi-
lhões das reservas internacionais do País para pagar 
a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Isso 
representa, na cotação de hoje, 34 bilhões de reais. 
Esses recursos são imediatamente transformados em 
dívida, em títulos públicos. Como pagou essa dívida o 
Governo? Lançou títulos públicos, ou seja, aumentou 
a dívida interna. Como cerca de metade do passivo 
mobiliário desses títulos públicos é indexada à SELIC, 
significa custo anual de 3 bilhões. Em apenas 1 ano, o 
Governo, ao trocar a dívida externa por dívida interna, 
pagou 3 bilhões, ou seja, economizou 2, pois 900 mi-
lhões de dólares correspondem a aproximadamente 
2 bilhões, e pagou 3 bilhões. 

Essa foi a opção do Brasil, opção política, para 
vender a imagem de que está pagando antecipada-
mente ao Fundo Monetário Internacional. Com di-
nheiro mais caro, estamos pagando algo mais barato. 
Poderíamos pagar menos. Em vez de economizar, 
gastamos mais. 

A decisão do Banco Central, tomada há 2 anos, 
de trocar a dívida cambial por dívida indexada à SE-
LIC, segundo o Governo, teria o objetivo de diminuir a 
vulnerabilidade da economia nacional. Pergunto: que 
vulnerabilidade, se no mundo estão sobrando dólares? 
Pois, com isso, o Governo provocou perda de capital, 
segundo estudos feitos por Eliana Cardoso, da Fun-
dação Getúlio Vargas, equivalente a 4% do PIB. A po-
lítica de transformação da dívida cambial em dívida 
mobiliária interna nos custa 4% do PIB!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cito apenas 
alguns itens centrais porque, evidentemente, o tempo 
não me permite fazê-lo integralmente. 

O interessante discurso do Deputado Arlindo 
Chinaglia termina com a seguinte frase: “No início do 
Governo passado, a carga tributária estava em 26% 
do PIB. No final, ela chegou a 33%, ou seja, houve 7% 
de aumento da carga tributária”. 

Ora, até este ano, segundo todos os levantamen-
tos feitos, a carga tributária foi calculada em 38% ou 
37,5%. Ainda que sejam 37,5%, houve aumento de 
4,5% em 3 anos. Ou seja, S.Exa. faz crítica ao Gover-
no anterior, afirmando que aumentou em 7% a carga 
tributária do País, em 8 anos, mas agora, em 3 anos, 
esse aumento foi de 4,5%. 

Lembro, Sr. Presidente, que o Governo Federal 
anterior assumiu todas as dívidas de Estados e Mu-
nicípios e que, naquela época, o dólar atingia valores 
mais elevados. Ou seja, pesava muito mais sobre a 
dívida do Governo. 

Sr. Presidente, e sses são os dados que acres-
cento para este bom e saudável debate. Não temos 
medo de discutir o Governo anterior, mas vamos dis-
cutir o Governo atual, porque é este que estamos cri-
ticando. 

No final do seu pronunciamento, o Deputado 
Henrique Fontana diz que estamos querendo impedir 
o Presidente Lula de governar no último ano de seu 
primeiro mandato. Não queremos impedir que S.Exa. 
governe. Gostaríamos que tivesse governado desde 
o primeiro ano. Se não o fez durante 3 anos, que o 
faça pelo menos neste quarto ano, porque será bom 
para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Item 

4.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123-B, DE 2004 

(Do Sr. Jutahy Junior)

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 123-B, de 2004, 
que regulamenta o parágrafo único do art. 
146 e o inciso IX do art. 170 da Constitui-
ção Federal e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão Especial, pela cons-
titucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa; adequação financeira e orça-
mentária deste e dos de nºs 125/04, 155/04, 
156/04, 192/04, 204/04, 209/04, 210/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 239/05, 245/05, 292/05, 
299/05, 303/05, 320/05 e 321/05, apensados; 
e, no mérito, pela aprovação deste e dos de 
nºs 125/04, 192/04, 209/04, 210/04 e 292/05, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição 
dos de nºs 155/04, 156/04, 204/04, 215/04, 
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223/04, 229/04, 235/05, 239/05, 245/05, 299/05, 
303/05, 320/05 e 321/05, apensados (Relator: 
Dep. Luiz Carlos Hauly).

Tendo apensados os PLPs nºs 125/04, 
155/04 [192/04 (209/04), 204/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 292/05, 303/05, 
321/05], 156/04, 210/04, 239/05, 245/05 
(320/05), 299/05 e 325/05.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos termos 
regimentais, a retirada do PLP nº 123/04, constante 
da pauta da presente sessão”.

Sala das Sessões, – Arlindo Chinaglia., Líder 
do Governo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, 
para encaminhar a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, esta ação é parte 
do acordo que firmamos, visto que havia matéria com 
urgência constitucional. 

Portanto, de acordo com os Líderes e atendendo 
apelo da Presidência, retiramos a urgência.

Expliquei na reunião de Líderes que um dos moti-
vos de minha reflexão, e do Governo, quanto à retirada 
era exatamente porque esta matéria ainda não estava 
preparada para vir a plenário.

Hoje , na reunião de Líderes, houve um entendi-
mento geral para que, após audiências públicas, ne-
gociações etc., a matéria venha a plenário, pois esta-
rá melhor debatida e acordada. Por isso fundamentei 
de maneira sintética a motivação do nosso pedido de 
retirada. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino 
para encaminhar.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi um acordo feito 
e, portanto, vamos cumpri-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Lem-
bro que temos ainda o recesso, os agentes comunitá-
rios de saúde e o radioisótopos. Então, para agilizar, já 
que é consensual, coloco em votação o requerimento 
de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o requerimento de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Retirado de pauta.

O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, votei 
de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Item 
5.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 347-C, DE 1996 

(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 347-C, 
de 2006, que dá nova redação ao § 2º do 
art. 57 da Constituição Federal.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de sugerir que façamos uma votação célere, já 
que toda a Casa votou a favor, em primeiro turno, desta 
matéria. A discussão foi amplamente feita e, portanto, 
não seria necessário haver uma nova discussão.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do PT, 
acompanhamos a sugestão do Deputado Pauderney 
Avelino e pedimos aos inscritos que, se puderem, abram 
mão da oportunidade de falar. Até porque seria impor-
tante votarmos as duas PECs ainda hoje à noite. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Walter Pinheiro, há um problema de corre-
lação de forças. 

Na votação desta matéria em primeiro turno, eu 
me encontrava em missão oficial no Japão e não par-
ticipei dela.

Como eu, de forma democrática, sou o único 
cidadão nesta Casa contra, não abrirei mão de en-
caminhar contrariamente à matéria, até para poder 
dormir sossegado.

O SR. WALTER PINHEIRO – Nós o ouviremos, 
nobre Deputado.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discutir, 
concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz 
Nonô, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, se eu fosse daqueles que se curvam cegamente 
às opiniões dos jornais, do rádio e da televisão, se eu 
fosse daqueles que buscam a unanimidade fácil, ficaria 
calado nesta tarde. Ficaria calado, repito. A matéria foi 
aprovada, parece, por unanimidade. Há vintes e tantos 
colegas inscritos para falar a favor, e eu, uma solitária 
voz, estou escrito para encaminhar contrariamente. 

Há 24 anos estou nesta Casa e defendo suas 
prerrogativas. Não faço concessão a ninguém, a nada, 
a não ser à Câmara dos Deputados. 

Eu respeito a opinião dos colegas; respeito. E, 
nessa questão tormentosa dessa malfadada convo-
cação extraordinária, eu não falaria do salário. Acho 
realmente injusto que se perceba remuneração por 
esse tipo de trabalho excepcional, mas abrir mão do 
recesso, Srs. Deputados, é endossar a tese, ardilosa, 
suspicaz, pouco consentânea com a verdade, de que 
Deputado só trabalha quando está aqui no plenário.

Eu tenho 6 mandatos. Não aceito, não acredito, 
nem me curvo. Onde nós colhemos inspiração para 
nossas votações? Não é na base? E quando se vai 
à base? No sábado e no domingo? O recesso parla-
mentar não é férias. Deputado não é funcionário co-
mum nem aqui, nem no inferno. Nenhum funcionário 
se submete a vestibular de 4 em 4 anos. 

Srs. Deputados, falo aos meus colegas todos, a 
vocês todos: tenho certeza de que nenhum dos que 
aqui estão sabe que não se trata de questão partidária. 
Tenho certeza de que no recesso V.Exas. vão às suas 
bases. Os companheiros do PT vão para as suas infin-
dáveis e produtivas discussões nos seus coletivos – é 
verdade, Deputado Adão Pretto, ria, mas é sério. 

Nós, dos outros partidos, estamos lá, comendo 
poeira no interior. O meu recesso é dedicado ao labor 
parlamentar durante todo o tempo, todos os dias, todas 
as semanas, todos os meses, e não há jornal nenhum, 
nem televisão nenhuma deste País que me faça votar 
contra aquilo em que eu acredito. (Palmas.)

Não sejam fariseus, companheiros! V.Exas. sabem 
perfeitamente o que fazem no recesso. No recesso par-
lamentar, a gente rala, a gente sua, a gente trabalha, 
a gente vai à base. 

V .Exas. estão endossando, de uma certa forma, 
essa solerte campanha de desmoralização do Poder 
Legislativo. (Muito bem. Palmas.)

Não sou desocupado. Não sou aquele que usur-
pa do Erário sem trabalhar. Todas as semanas vou a 
Alagoas – à minha Alagoas, à sua Alagoas, Sr. Presi-

dente. Vou ao interior ouvir o que querem. Se eu ficar 
aqui durante todo o ano, pode ser que algum foco, al-
gum redator de terceira linha de um jornal de quarta 
categoria tenha um orgasmo. Agora, eu vou perder 
a eleição e os meus eleitores vão perder um veícu-
lo legítimo – e digo isso com autoridade de quem já 
cumpriu 6 mandatos – entre o povo e aquilo que rea-
lizamos na Casa. 

Não atiro no meu pé. Não agrido o bom senso. Não 
vou me curvar contra a minha própria consciência. Há 
20 Deputados para falar a favor, apenas eu falo contra; 
mas eu falo de coração para o coração de V.Exas. 

Pensem no que estão fazendo. V.Exas. estão ab-
dicando do seu direito de trabalhar pela sua base para 
satisfazer a quem? 

Não falo do salário. Não estou falando de alguma 
vantagem duvidosa, mas do legítimo direito parlamen-
tar de exercer a minha atividade no meu Estado, no 
meu País. Ou alguém acha que é diversão ir às bases. 
Ou alguém acha que é férias? Essa é uma confusão 
grosseira, tendenciosa, falaciosa. Acham que quando 
um Deputado não está aqui, com as nádegas apoia-
das nessa cadeira fofa, ele está malandrando, está em 
férias, está a passeio.

Se os repórteres que defendem esta tese tives-
sem a mesma idéia em relação à sua própria profissão, 
eu diria que aquele que não está no computador está 
malandrando, mas, não, ele está procurando notícia 
para o seu jornal. E nós respeitamos isso.

Sras. e Srs. Deputados, façam o que quiserem. 
Votem contra vocês, contra o Poder, contra seus elei-
tores, mas não votem contra suas consciências, para 
fazer papel de bonzinhos perante ninguém, (muito 
bem. palmas) até porque os destinatários desta men-
sagem não a receberão e continuarão a atacá-los ou 
a elogiá-los da mesma forma que faziam antes desta 
votação.

Percam os anéis, percam os dedos, mas não per-
cam a dignidade. Aquele que acha que quando está de 
recesso está de férias, vote contra o recesso. Aquele 
que acha que quando está de recesso está trabalhan-
do pela Casa, vote pelo engrandecimento deste Poder, 
pelo Parlamento, pela democracia, pela valorização do 
nosso mandato, sobretudo pela atualização das rela-
ções entre nós e a nossa base.

Muito obrigado. (Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra, para discutir a favor da matéria, ao Deputado 
Antonio Cambraia. (Pausa.) S.Exa. abriu mão.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Co-
ruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, é evidente que o recesso parlamentar não pode 
ser confundido com férias, até porque ele não é dos 
Deputados, mas sim da Instituição, do Parlamento. O 
Parlamento é que entra em recesso.

E por que existe recesso parlamentar? Por vários 
motivos. Esta é uma instituição muito antiga, que exis-
te desde que foram criados os primeiros parlamentos 
do mundo, que surgiram basicamente no período pós-
Revolução Francesa.

O Parlamento não pode funcionar o tempo todo. 
Ele necessita de recesso, até porque a população tem 
de vigiar o que está acontecendo na nossa Casa. Nós 
não podemos votar leis aqui, como às vezes fazemos, 
de madrugada, quando ninguém está acompanhando. 
Não podemos votar leis entre o Natal e o ano novo, 
de repente, porque as pessoas estão de férias e não 
podem acompanhar o que acontece aqui. O recesso 
é, portanto, característica do Parlamento e não pode 
ser confundido com férias.

No entanto, temos de entender também que os 
tempos mudaram, que hoje a facilidade de comuni-
cação com a base é muito diferente da que existia há 
200 anos. Hoje há facilidade de comunicação com a 
base, facilidade de transporte, e nossa atividade na 
Câmara se resume a votações nas terças, quartas e 
quintas-feiras. Além disso, na prática, não tem havi-
do, nos últimos 20 anos, o recesso parlamentar de 90 
dias. Este Congresso praticamente tem funcionado 
todos os anos.

Temos também – respeitando o entendimento 
do Deputado José Thomaz Nonô, que eu compreen-
do – de entender aquilo que a população reivindica e 
reclama neste instante, pois não é apenas a imprensa 
que sintoniza aquilo que está acontecendo na reali-
dade brasileira. A imprensa é uma caixa de reflexão, 
de repercussão daquilo que acontece na sociedade. 
Reduzir o recesso parlamentar para 55 dias é impor-
tante neste instante, para que estejamos em sintonia 
com a população.

O recesso não é férias, absolutamente. É um 
recesso do Parlamento que deve existir. Mas, nes-
te instante histórico, é conveniente que diminuamos 
o período de recesso. A Casa foi lúcida ao reduzi-lo 
para 55 dias.

Encaminho o voto “sim”, para que mantenhamos 
o que foi aprovado no primeiro turno: diminuição do 
recesso para 55 dias.

Com isso, o Parlamento não vai tirar nenhuma 
das suas prerrogativas e também não vai baixar a crista 
para a imprensa. Vai apenas entrar em sintonia com o 
momento atual e se readequar a um novo momento, 
a uma nova tecnologia, a uma nova situação.

Portanto, encaminho o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Depu-
tados, para discutir contrariamente à matéria, havia apenas 
um orador inscrito, o Deputado José Thomaz Nonô. 

Para discutir a favor da matéria, há uma lista de 
14 inscritos. Vou chamá-los. 

Se houver mais inscritos para discutir a favor da 
matéria, vou franquear a palavra a quem queira enca-
minhar contra a matéria.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, va-
mos fazer um acordo. Essa matéria já foi amplamente 
discutida. Já havia sido proposto anteriormente, antes 
de V.Exa. assumir os trabalhos, que os Srs. Deputados 
abririam mão da discussão, para que votássemos a 
matéria o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está 
bem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra aos Deputados inscritos.

Concedo a palavra ao Deputado Givaldo Carim-
bão. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Dimas. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Colbert Martins. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio. 
(Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado Carlos Alberto 
Leréia. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, por mais que eu concorde com os argumentos 
expostos pelo ilustre Vice-Presidente desta Casa, na 
minha compreensão, tínhamos excessos, como, por 
exemplo, as 2 parcelas extras referentes à convocação. 
Corrigimos e creio que fizemos bem. E ainda temos a 
absoluta certeza de que haveremos de ratificar essa 
decisão no plenário hoje.

Com relação ao tamanho do recesso, no meu 
entender, a Casa, ao votar no primeiro turno, não o 
fez necessariamente por pressão da mídia, por mais 
que tivesse tido a oportunidade de votar essa matéria 
em outro momento, e não em um momento de crise 
do Parlamento. Penso que todos nós votamos, primei-
ramente, para ajustar a realidade do funcionamento 
deste Parlamento ao texto constitucional.
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Sabe-se que nas últimas décadas, por apenas 2 
vezes, tivemos recesso. Então, existe uma realidade 
fática. Fizemos, portanto, ajustar essa realidade fática 
ao texto constitucional. 

Penso que votamos também por perceber, na 
medida em que não há praticamente recesso parla-
mentar, em função das constantes convocações ex-
traordinárias, a importância deste Parlamento para a 
Nação brasileira. Há países em que o recesso é enor-
me. Quem sabe lá o Parlamento não tenha a mesma 
importância que este tem para a democracia e para o 
povo brasileiro? Exatamente por isso vou ratificar meu 
voto hoje no segundo turno. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fazer 
uma sugestão, em função de tudo o que aconteceu na 
mídia em desfavor do Parlamento, devido à convoca-
ção extraordinária. Ao final desse período, V.Exa., em 
cadeia nacional de rádio e de televisão, deve fazer a 
prestação de contas à Nação brasileira sobre o traba-
lho realizado durante a convocação extraordinária. E a 
nota de esclarecimento distribuída aos Parlamentares, 
que diz como se deu a convocação extraordinária, rea-
lizada em 2 momentos – no primeiro período, apenas 
para alguns órgãos da Casa e, neste segundo perí-
odo, para toda a Casa -, também deve ser divulgada 
oficialmente, em cadeia nacional de rádio e televisão, 
à Nação brasileira, que deve ser o destinatário último 
desse esclarecimento e dessa informação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para discu-

tir, concedo a palavra ao nobre Deputado João Leão, 
que falará contra a matéria.

O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, agradeço ao Deputado José Thomaz 
Nonô por incentivar-me a ocupar tribuna para apoiar 
as suas palavras, contra a matéria.

Sou Deputado eleito pela Bahia. Tenho base me-
tropolitana. Fui Prefeito da cidade de Lauro de Freitas e 
atuo na região de Salvador. Sou Deputado da região do 
São Francisco. A distância de uma região a outra é de 
1.250 quilômetros. Percorro toda a região, de Salvador 
a São Francisco, dirigindo o meu carro. Sou eu que o 
dirijo. Percorro as estradas, as cidades, as localidades, 
ando pelos brejos da barra, ando pelas veredas, vou 
por todo o País dirigindo o meu carro.

Faço isso em que época? Durante o recesso, 
quando tenho tempo e a Casa me permite. Se V.Exa. 
procurar informação a respeito da presença do Depu-
tado João Leão na Casa, verá que sou um dos primeiros 
a chegar. Se tenho uma falta ou duas faltas é muito. 

Tenho o orgulho de dizer que não tive sequer uma 
falta no primeiro ano de mandato. No segundo ano de 
mandato, a mesma coisa. No terceiro ano, tenho tido 

– como Vice-Líder às vezes estou em uma Comissão e 
não estou no plenário – algumas faltas, mas por motivo 
de trabalho. Nessa última votação, não votei. Por quê? 
Porque estava, junto com o Deputado Walter Pinheiro, 
no Ministério da Integração, para tratar dos projetos 
de irrigação, para cuidar da minha região. E agora não 
vamos ter o recesso. Votei a favor e votaria novamente 
pelo recesso. Sou contra e votei contra o recesso re-
munerado, mas o recesso é um direito nosso. 

Ora, se já temos a convocação, que pode ser 
feita sem remuneração, por que não vamos ter o re-
cesso normal nesta Casa? Não entendo a cabeça de 
muitos dos senhores.

Deixo registrado, para que a população brasileira 
tome conhecimento, que o Deputado não trabalha só 
aqui, neste plenário. O Deputado trabalha nas Comis-
sões, na sua base, visitando seus eleitores, trazendo os 
problemas do Brasil para a Esplanada dos Ministérios, a 
fim de procurar resolvê-los e ajudar o povo brasileiro. 

Quem dos senhores, com suas emendinhas par-
lamentares, já não resolveu o problema de tantas pe-
quenas cidades que são tão mal faladas? Hoje que-
rem acabar com o recesso. Amanhã a imprensa vai 
querer acabar com as emendas parlamentares, por 
intermédio das quais já resolvemos os problemas de 
muitos brasileiros.

Por isso, voto contra esta matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.) 
Desiste.

Com a palavra o Deputado Luiz Couto. (Pausa.) 
Desiste.

Com a palavra o Deputado Tarcísio Zimmermannº 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Bis-
caia. (Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Jairo Carneiro.
O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, fui subscri-
tor, juntamente com outros colegas membros do Con-
selho de Ética, de um documento que levamos pessoal-
mente ao Presidente da Casa para defender a votação 
desta matéria, a redução do recesso e a eliminação do 
pagamento das convocações extraordinárias.

Os argumentos aqui já expostos pelos Depu-
tados João Campos e Coruja são muito significativos. 
O discurso do nobre Vice-Presidente sempre é muito 
contagiante, pela eloqüência, pelo saber, pelo conte-
údo e pela emoção que transmite.

Mas , sem dúvida alguma, nós vivemos novos tem-
pos de conquistas da tecnologia que ensejam o contato 
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em tempo real entre as pessoas em qualquer ponto 
do País, e nós podemos dialogar, podemos acolher e 
recolher dúvidas, contribuições, dramas, problemas e 
angústias das comunidades que representamos. E po-
demos apresentar as emendas, de que falou o nobre 
Deputado do meu Estado, a Bahia, e defender esses 
interesses aqui em Brasília, mas também temos de 
freqüentar nossas bases.

Quase todos os fins de semana estamos em 
nossos Estados. Não fazemos apenas campanha na 
época de recesso e em período eleitoral, temos de tra-
balhar intensamente todo o tempo, todos os dias das 
nossas vidas, como missionários a serviço do povo, 
como Parlamentares.

Por essa razão, é justo que em um país pobre 
como este eliminemos esses pagamentos extras, que 
tenhamos maior presença e realizemos um trabalho mais 
intenso em defesa dos interesses legítimos desta Nação. 
Não defendo apenas os interesses das nossas bases, 
mas também os interesses do País, em prol do seu 
desenvolvimento e da solução dos graves dramas que 
vivem as populações de todos os rincões do Brasil.

É por isso que estou aqui para dizer: vamos votar 
“sim” a esta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Prorrogo 
a sessão por mais 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao Deputado Osvaldo Coelho, 
que falará contra a matéria.

O SR. OSVALDO COELHO (PFL-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
falar ao eleitor num comício é monólogo, porque o 
eleitor não fala nada. Falar por intermédio da impren-
sa é monólogo; o eleitor lê, e não diz nada. Falar ao 
eleitor pelos meios modernos de comunicação é mo-
nólogo: fala-se ao eleitor, e o eleitor não diz nada. O 
que enriquece o Parlamentar é a conversa, o diálogo 
com o eleitor sobre os seus sentimentos, sobre o que 
ele sonha, sobre suas angústias, e as férias são para 
isso. Insubstituível é a conversa.

A conversa, para muita gente que não tem ver-
dadeiramente a vocação política, a vocação de servir, 
é muitas vezes incômoda, desagradável. A eles não 
interessa; interessam mais os bancos acolchoados 
desta Casa. 

É um erro enorme nos tirar o direito de ouvir, de 
conversar. A conversa é o que nos enriquece, o que 
nos dá inspiração e força. Se chegamos aqui indigna-
dos com a ausência de Governo, com os nossos erros, 
com as nossas negligências, é por meio da conversa 
que adquirimos esse sentimento. 

O Deputado Inocêncio Oliveira nos dizia que 
existem países em que não se fala em férias. Esse 
negócio de férias quem inventou foi a imprensa, que 

nesse último período nunca falou em recesso, só em 
férias. Será que algum dos Srs. Parlamentares alguma 
vez, no recesso, deixou de receber uma proposição 
de interesse público? Nenhum. Ninguém se acomoda 
no recesso. 

Em outros países fala-se em “remuneração do 
trabalho parlamentar no seu espaço eleitoral”, exata-
mente assim. 

Então, não entro em férias, vou ao combate elei-
toral para sentir o que meu povo quer, a indignação 
que ele sente porque o País não trata da educação. 
Isso eu ouço nas bases. Aqui dentro ele não vem. Eu 
tenho 80 mil eleitores. Quantos vêm aqui me dizer 
algo? Tenho de enfrentá-los.

Chamo a atenção de V.Exas para a grande ad-
vertência que nos fez o Deputado Nonô: nada substitui 
a conversa, tudo o mais é comodismo. Se falarmos ao 
telefone, temos de ser ligeiros, porque é caro. A conver-
sa é bem devagar – vai para lá, vem para cá -, e esse 
é o diálogo que constrói. Temos até de mudar a forma 
de pedir votos. Pedir voto da tribuna, gritando, depois 
se despedir do eleitor, isso é muito antigo.

Pelo amor de Deus, reflitam! 
Vamos enriquecer esta Casa. E como se enrique-

ce esta Casa? Trazendo o sentimento do povo para 
o debate. Do contrário, vamos ficar aqui fossilizados. 
Passaremos 4 anos nesta Casa e, quando chegarmos 
as nossas bases, falaremos de um jeito, e o eleitor já 
estará pensando de outro, porque nos desvinculamos 
da realidade brasileira.

A realidade deste Brasil, mais do que evolutiva, 
é revolucionária. Muda muito a cada instante. Se nos 
enclausurarmos aqui, como querem as pessoas que 
não sabem de nada, estaremos nos anulando. Não po-
demos nos anular. Somos possuidores da coisa talvez 
mais nobre, acho que até divina, que é a representa-
ção popular. Representação popular é algo respeitável, 
forte, bonito e não pode ser enfraquecido para dar sa-
tisfações a quem tem inveja por não estar aqui.

Os que reclamam de nós são analistas que têm 
inveja por não estarem aqui e, por isso, nos combatem 
e querem nos guiar os passos.

Meus companheiros, reflitam. Temos de ter opor-
tunidade para conversar com o público. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não há 
oradores inscritos para falar contra a matéria, e a Pre-
sidência não vai abrir exceção agora. O Regimento 
Interno não permite que se abram inscrições depois 
de iniciada a discussão. Abri uma exceção e aqui fui 
justamente admoestado por um Deputado. Feri o Re-
gimento Interno ao permitir inscrições alheias a ele. 

Em função da ausência de oradores inscritos para 
falar contrariamente, a Presidência apela para que os 
oradores favoráveis à matéria desistam das suas ins-
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crições, e seus partidos orientarão no momento da 
votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Givaldo Carimbão. (Pausa.) Desiste.

Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Desiste.
Deputado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.) Desiste.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Desiste.
Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) Desiste.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Desiste.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-

lavra o Relator, Deputado Isaías Silvestre.
O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, agra-
deço a colaboração ao nosso colega Vice-Presidente 
da Casa, Deputado José Thomaz Nonô, que mostrou 
com muita propriedade que, ao aprovarmos a matéria 
neste momento, daremos satisfação à imprensa. 

E relembro aos caros colegas que esta matéria 
está sendo discutida na Casa há 10 anos. Se sua dis-
cussão coincide com o momento que estamos vivendo 
agora, se coincide com o período da convocação, não 
temos culpa. Não estamos dando satisfação à imprensa, 
mas ao nosso eleitorado e à população brasileira.

Os tempos mudaram. No passado não havia meios 
de comunicação, diálogo, partidos tão distintos e não 
nos era assegurado o direito de ir e vir como hoje. 

Nosso eleitorado, que tem 30 dias de férias e tra-
balha para sustentar sua família, assim como o servi-
dor público e o Parlamento, merece respeito. Nossos 
eleitores recebem um salário de 300 reais, e não dis-
põem de estradas bem conservadas. Isso significa que 
não conseguimos fazer com que nossas instituições 
fizessem valer seu direito de ir e vir. 

Sei que precisamos conversar com nossos elei-
tores, mas faço isso todo fim de semana, não apenas 
durante o recesso parlamentar. Desde o início do meu 
mandato mantenho diálogos com meus eleitores. Meu 
Estado tem 853 Municípios. Recebi votos em 689 de-
les, e continuo com essa prática. 

Quantas vezes tivemos realmente o recesso parla-
mentar? Duas vezes, em mais de 10 anos. Houve sempre 
convocações extraordinárias. Então, não justifica dizer 
que a convocação atrapalha o diálogo com os eleitores, 
que é feito exatamente no período de recesso. 

O período de recesso de 55 dias foi discutido 
e acordado com todas as Lideranças. Tivemos mais 
de 400 votos. Naquele momento, há 15 dias, fizemos 
o dever de casa. Esperamos que os Srs. Deputados 
cumpram com esse dever, aprovando essa matéria, 
que nada mais significa do que respeito ao cidadão 
brasileiro. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 347-C, 
de 1996, em segundo turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º art. 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:

Art. 1º O art. 57 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-
se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 
de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 
22 de dezembro.

 ..............................................................
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á 

em sessões preparatórias, a partir de 1º de 
fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para 
a posse de seus membros e eleição das res-
pectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subseqüente.

 ..............................................................
§ 6º A convocação extraordinária do Con-

gresso Nacional far-se-á:
I –  .........................................................  
II – pelo Presidente da República, pelos 

Presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal ou a requerimento da maioria 
dos membros de ambas as Casas, em caso 
de urgência ou interesse público relevante, em 
todas as hipóteses deste inciso com a apro-
vação da maioria absoluta de cada uma das 
Casas do Congresso Nacional.

§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado, 
ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pa-
gamento de parcela indenizatória, em razão 
da convocação.

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PTC, Deputado Carlos Willian? 
(Pausa.)

Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota PSC, Deputado Pastor Amarildo? 

(Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
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matéria já foi aprovada nesta Casa e no Senado, fru-
to de ampla discussão e acordo. Não mudou nada na 
conjuntura que justificasse a mudança de posição da 
Câmara dos Deputados.

Nenhum Deputado já reclamou, quando havia 
convocação extraordinária, de que não podia ir à sua 
base. O recesso de 120 dias só servia para a convo-
cação extraordinária. O recesso mais curto, de 55 dias, 
Sr. Presidente – tenho certeza de que é essa a posição 
de S.Exa. -, vai garantir um recesso verdadeiro. Nesse 
período, poderemos fazer aquilo que os Parlamentares 
que foram contra a proposta disseram: visitar nossas 
bases. E para isso ainda teremos a segunda-feira, a 
sexta-feira e, muitas vezes, os finais de semana. 

Esta Casa tem de manter a sua dignidade e re-
petir o voto do primeiro turno.

Por isso o PSOL recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PV?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV é um partido 
sintonizado com a sociedade brasileira. A época do 
recesso mais prolongado é o fim de uma era. A socie-
dade espera uma nova postura do Parlamento.

Portanto, evidentemente, votamos “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota com o acordo firmado na votação do pri-
meiro turno, em que todos os partidos se entenderam 
e votaram “sim”.

O PCdoB vota favoravelmente à emenda e orien-
ta o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vivemos novos 
tempos. O PPS entende que esse prazo é suficiente 
e, portanto, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PDT?

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ÁL-
VARO DIAS QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSB, Deputado Renato Casagrande?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, o PSB quer registrar que estão aqui alguns ami-
gos, companheiros da Deputada Janete, para protestar 

contra sua cassação. É uma Deputada em quem con-
fiamos muito. Estão aqui de forma ordeira e respeitosa, 
fazendo este protesto. 

Obrigado a todos pela presença.
O Partido Socialista, Sr. Presidente, tem posição 

muito clara com relação a este assunto. Temos um re-
cesso de 90 dias, mas há muitos anos não o desfru-
tamos, porque a cada ano tem convocação extraordi-
nária. É muito melhor que possamos adequar nossa 
realidade ao momento que estamos vivendo, ao novo 
papel do Congresso Nacional, confirmando a primeira 
votação sobre a redução do recesso para 50 dias. Essa 
medida e a da extinção do pagamento de convocação 
extraordinária começaram a recolocar a Casa no rumo 
da vontade da população brasileira.

Por isso, o PSB reafirma seu voto “sim”, do mes-
mo jeito que fez do primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL?

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL vai acom-
panhar a mesma votação do primeiro turno. Entende-
mos que a Câmara foi responsável por essa votação. 
Agiu com responsabilidade e com coerência.

A avaliação do partido é a de que, daqui para frente, 
precisamos – Situação, Oposição e o Governo Federal 
de plantão, seja ele qual for – fazer todo o possível para 
que as matérias sejam devidamente votadas nesta Casa, 
a fim de que não sejamos pautados não apenas pela 
sociedade civil, que certamente merece todo o nosso 
respeito, mas também pela imprensa. E tampouco de-
vemos permitir que a imprensa nos paute.

O PL encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTB, Deputado José Múcio Monteiro?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
fosse eu recorrer à minha coerência e à de meus 
companheiros, estaria absolutamente seduzido pelo 
encanto e pela magia das palavras do nosso compa-
nheiro José Thomaz Nonô.

Nós que reclamamos durante 3 anos que o Se-
nado não respeita a nossa vontade, hoje, se não se 
repetir a votação da semana passada, não podemos 
reclamar que o Senado desmancha o que fazemos, 
porque nós mesmos desmanchamos o que fazemos. 
Basta apenas uma semana.

Entendo que essa é uma discussão muito mais 
profunda, Sr. Presidente. Solicitei a V.Exa. a criação de 
uma Comissão, para que a sociedade soubesse o que 
é férias e o que é recesso, o que é atividade política e 
o que é atividade parlamentar.

Não nos preocupamos em explicar à sociedade 
o que fazemos; não nos preocupamos em mostrar ao 
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povo brasileiro que atividade parlamentar e atividade 
política são coisas diferentes. Quantos que estão aqui 
há tantos anos não têm tido o merecido descanso que 
o trabalhador tem? Nunca nos preocupamos em prestar 
essa satisfação. Foi por isso que o meu partido enca-
minhou de forma majoritária.

Solicito, em nome da coerência dos membros da 
bancada, que assim o façam outra vez. Precisamos dar 
um passo atrás para começar nova caminhada. Esse 
passo atrás começa pela redução do nosso recesso, 
mas a nossa caminhada começa pela criação de uma 
comissão por esta Casa para responder aos jornais as 
acusações das quais estamos sendo alvo.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, uma matéria, dedi-
cada a nós, informava que V.Exa. havia oficializado 3 
dias de trabalho. A Mesa deu alguma resposta? Houve 
alguma voz oficial da Casa dizendo que trabalhamos 
a semana toda? Então, eu me pergunto: será que não 
somos merecedores da culpa que estão nos impu-
tando? Há muitos anos não nos incomodamos com o 
dedo em riste apontando para nós. Precisamos corri-
gir nossos atos, para que se corrija nosso conceito na 
sociedade. Vamos manter a nossa coerência, porque 
houve acordo. Não é possível que não o cumpramos 
entre nós, entre os Líderes, entre as bancadas. 

Por questão de coerência, Sr. Presidente, o 
PTB encaminha o mesmo voto da semana passada: 
“sim”. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PP, Deputado Romel Anizio?
O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantendo a co-
erência do primeiro turno, mas respeitando posições 
divergentes dentro da bancada, o Partido Progressista 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PRONA, Deputado Elimar Máximo Damasceno?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB, Deputado Ronaldo Dimas?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um 
item da PEC que estamos votando que, salvo melhor 
juízo, nem mesmo aquela pequena convocação que 
a própria Presidência tinha o costume de fazer para 
que a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização finalizasse seus trabalhos, poderá 
ser feita a partir da promulgação dessa PEC sem o 
consentimento da maioria absoluta do Plenário. É um 
alerta que estou fazendo, mas manteremos a mesma 
posição.

O PSDB acha que vemos novos tempos, e essa 
facilidade de contato hoje com o eleitor, de locomoção 
é outra. Portanto, manteremos a mesma posição.

O voto do PSDB é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PFL, Deputado Pauderney Avelino?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido da Frente Liberal, coerente com a posição do 
primeiro turno e também com a proposta conduzida 
pelo Líder Rodrigo Maia, que resultou no acordo para 
a redução do recesso de 90 para 55 dias, vota pelo 
acordo feito e pela redução do recesso parlamentar, 
respeitando as posições e o pensamento dos Parla-
mentares que hoje se pronunciaram.

Sr. Presidente, com esse sistema de governo que 
a Constituição brasileira nos impõe, não podemos dei-
xar o Executivo governar sem o Poder Legislativo. É 
por isso que concordamos com a proposta.

Ao propormos 55 dias de recesso, temos a con-
vicção de que o trabalho parlamentar, que não é férias, 
será efetuado nesses 55 dias, e nos fins de semana, 
porque todos nós trabalhamos nos fins de semana, 
inclusive V.Exa., nas nossas bases e durante todo o 
ano.

Por isso, o Partido da Frente Liberal encaminha 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PMDB, Deputado Jorge Alberto?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB, no 
primeiro turno de votação, expressou sua posição por 
maioria absoluta a favor do voto “sim”.

Portanto, em respeito aos demais colegas que 
estão ansiosos para votar, o PMDB encaminha o voto 
“sim”.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria, tanto quanto o fim do pagamento extra nas 
convocações extraordinárias, tanto quanto foi no pas-
sado o fim da aposentadoria especial dos Deputados, 
integra a plataforma do Partido dos Trabalhadores.

Tenho certeza de que a sociedade brasileira, 
não só a imprensa, espera que esta Casa aprove a 
redução do recesso parlamentar. Mas o povo brasileiro 
espera muito mais: que nenhuma matéria mais tramite 
por 10 anos sem a devida apreciação; que matérias 
importantes não sejam procrastinadas por aleivosias 
do nosso Regimento Interno; que tenhamos efetiva-
mente o funcionamento desta Casa na velocidade das 
mudanças e dos direitos que devemos resgatar para 
o povo brasileiro.

O PT vota “sim”.
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O SR. BETINHO ROSADO (PFL-RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obser-
vo que todos os partidos encaminharam o voto “sim”, 
mas cada um dos Líderes tinha uma complementação 
do seu voto, o que mostra que por trás desse “sim” a 
matéria é efetivamente polêmica, dividiu esta Casa e 
encobriu-se da concordância do “sim”.

A Minoria, conforme decisão tomada na votação 
passada, acompanha o “sim” da Maioria, mas questiona 
que há necessidade da criação dessa Comissão para 
que possamos estudar com mais vagar os aspectos 
que envolvem esta votação de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo, Deputado Beto Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno congratula-se com a unanimidade, praticamente, 
das bancadas e recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma observação sobre essa votação. Eu estava inscrito 
para encaminhar favoravelmente, mas não estava no 
plenário e sim na liderança do partido.

Voto “sim” a essa matéria porque nosso recesso 
de 90 dias, embora seja melhor para o trabalho com 
as bases, não foi efetivo. Estou há 11 anos na Câma-
ra dos Deputados e, nesse período, tivemos apenas 3 
recessos. Então, com relação ao nosso eleitorado, às 
nossas bases, tenho certeza de que o recesso menor 
será mais efetivo, pois não haverá justificativa para se 
convocar o Congresso Nacional extraordinariamente 
por um período menor.

Espero que com a diminuição do recesso possa-
mos trabalhar em nossas bases. Com isso, homena-
geamos nossos eleitores e também nossas famílias. 
Hoje é aniversário de minha filha, mas não estou lá e 
sim aqui. Nossa família também quer ter nossa compa-
nhia e, com o recesso menor, teremos a oportunidade 
de desfrutar melhor das nossas bases e do convívio 
da família.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em nome da nossa bancada saúdo os 
Srs. Deputados pela disposição para o debate altivo, 
programático, de idéias, de conflito democrático pro-
posto pelo Líder Goldman em nome do PSDB e que 
aceitamos de bom grado.

Que bom estarmos debatendo política, fazendo 
comparações, debatendo o que é melhor para o País, 
na decisão que tomará este ano para o futuro, avaliando 
o que ocorreu no passado, se estamos melhores hoje, 
se estávamos piores ontem e assim por diante.

Confesso aos nobres pares que não consegui 
compreender bem o emaranhado de números que o 
Deputado Goldman trouxe à tribuna para rebater pro-
nunciamento que fiz ontem. S.Exa. manuseou tabe-
las, comparou os últimos 3 anos com outros 3 anos. 
Confesso que ficou um pouco confuso. Talvez amanhã 
aceite o desafio que faço agora. Quero procurar ser 
muito didático para que não haja dúvidas sobre quais 
dados estamos comparando.

Falávamos ontem, Deputado Adão Pretto, da dí-
vida pública mobiliária do nosso País. Eu dizia, e repito, 
que na data da posse do então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que hoje anda dando palestras e 
tratando de ensinar como o País deveria ser governado, 
que talvez fosse interessante se ele tivesse colocado 
em prática algumas dessas idéias nos 8 anos em que 
pôde governar o País. Parece, entretanto, que as coi-
sas não eram bem como ele diz que pretenderia fazer 
hoje. E a dívida era de 61,8 bilhões de reais.

Oito anos se passaram e a dívida chegou a 623 
bilhões e 200 milhões de reais, para usar dados exatos, 
com crescimento de 35,1% ao ano, com aquele pe-
queno detalhe que o Deputado Alberto Goldman hoje, 
talvez na amnésia tucana, se esqueceu de abordar, de 
que 75% do patrimônio que as gerações de brasileiros 
construíram ao longo da história do País foi vendido 
durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso.

Pergunto a eles, para relembrá-los e tirá-los do 
estado de amnésia, se porventura – algo que acho não 
ocorrerá – voltarem ao poder, apresentarão no progra-
ma de governo a disposição de privatizar o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica Federal.

Eles seguem defendendo as privatizações que 
aplicaram no País ao longo de 8 anos. Digo que a dívi-
da cresceu 35,1% ao ano. E é verdade que, herdando 
uma dívida, condições adversas, País dependente de 
capitais especulativos, que hoje oprimem os países 
endividados, como é o nosso caso, o Brasil começa a 
melhorar passo a passo, menos do que queremos.
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Digo ao povo brasileiro que se confiar um segundo 
mandato ao Presidente Lula o segundo mandato será 
melhor que o primeiro. Esses dados positivos que trago 
à tribuna, e trarei todos os dias, tenho convicção de 
que vão aumentar, serão ainda melhores no segundo 
mandato. Aliás , sinto que este último ano do primeiro 
mandato é como se fosse o primeiro ano do segundo 
mandato, porque criamos condições para superar os 
resultados que obtivemos até agora.

E a dívida cresceu, é verdade. No final de 2005, 
ela chegou a 979 milhões, mas o crescimento dela 
não foi de 35%, mas de 13% ao ano. Pergunto: é me-
lhor a dívida crescer 35% ou 13% ao ano? Espero 
que no futuro ela não cresça mais, porém estamos 
em uma curva descendente da velocidade com que o 
endividamento se evoluía. Cheguei a pedir uma conta 
para a assessoria da bancada do PT. Se continuasse 
o Governo dos tucanos e dos pefelistas – eles falam 
que é uma barbaridade esse trilhão, que a dívida 
chegou ao trilhão -, sabe quanto seria a dívida hoje, 
Deputado Carlos Abicalil? Se tivesse seguido o rit-
mo dos tucanos, a dívida hoje seria – pasmem! – de 
1 trilhão, 695 bilhões de reais, se seguisse aquela 
administração incompetente do ponto de vista eco-
nômico e gerencial.

O Deputado Alberto Goldman quer confundir a 
opinião pública. Como foi paga a dívida antecipada ao 
FMI? Há algo importante. Durante os 8 anos do Gover-
no dos professores de gestão econômica, o balanço 
comercial brasileiro deu um déficit comercial de 8,5 bi-
lhões de dólares. Eles obtiveram resultado negativo na 
balança comercial do País em todos os anos, porque 
fizeram a demagogia, Deputado Roberto Gouveia, de 
fixar o valor do real igual ao do dólar. Essa foi a maior 
mentira econômica, a considerar as gerações mais 
atuais do País. 

Isso , repito, porque fizeram aquela demagogia 
de fixar o valor do real igual ao do dólar, o que foi a 
maior mentira econômica, pelo menos das gerações 
mais atuais do País.

No entanto, assumimos e, em 3 anos, revertemos 
a situação. O Brasil gerou – não o Presidente Lula, 
não o PT, não o PCdoB, mas a economia brasileira, o 
povo brasileiro, com seu trabalho e com uma política 
econômica corrigida – 103 bilhões de dólares de saldo 
comercial positivo. Assim sendo, teve 15 bilhões para 
pagar a dívida. 

Quando há prejuízo é preciso pegar dinheiro 
emprestado, quando há resultado positivo na balança 
comercial, paga-se a dívida. É similar à situação do 
cidadão que deve ao cheque especial e paga juros 
de 10% ao mês. O que o Deputado Alberto Goldman 
quer é que esse cidadão, quando conseguir um recurso 
extra, em vez de cobrir o cheque especial, deixe rolar 

juros de 10%, para pagar mais juros, e pague apenas 
no final de um ano, quando vier o vencimento. Não, 
Deputado! Isso é errado. Temos de pagar a dívida an-
tecipadamente, sim – a dívida que vocês fizeram -, e 
ir retirando, passo a passo, o País da situação de de-
pendência em que se encontra.

Quero fazer uma homenagem. Há uma semana 
estou aguardando para fazê-la. Fala-se muito do con-
trato da Gtech com a Caixa Econômica Federal. Que-
ro cumprimentar o Presidente Jorge Mattoso, porque 
é durante sua gestão que aquela instituição está se 
libertando da dependência que tinha em relação aos 
contratos com a GTech.

A história real da GTech é a seguinte. Ela entrou 
na Caixa Econômica Federal em 1997, durante os 
governos dos tucanos e do PFL. Era necessário que 
houvesse licitações, mas ela vencia questões nas va-
ras federais, na Justiça, e as licitações não ocorriam. 
Conseqüentemente, a Caixa ficou dependente, por-
que eles tinham aquela visão de que não precisava 
ter estrutura própria de informática, que era melhor 
terceirizar. E aí a Caixa ficou dependente da GTech, 
uma multinacional corruptora. Vou dizer com todas as 
letras: a GTech é uma multinacional corruptora, que 
atua em todo o mundo corrompendo e tentando cor-
romper para manter seus privilégios.

Mas tínhamos de renovar o contrato no início do 
atual Governo, porque eles não tornaram a Caixa inde-
pendente da GTech. Renovamos o contrato para ter tem-
po de conseguir trazer a tecnologia para a Caixa. Con-
seguimos diminuir em 20% os valores dos contratos.

Pergunto ao Deputado Alberto Goldman: por que 
os contratos que assinaram com a Caixa Econômica 
Federal estavam superfaturados?

E há algo melhor. Hoje eu posso dizer que pas-
sados esses mais de 36 meses de governo – não vou 
poder citar todos os detalhes -, até junho de 2006 a 
rede lotérica da Caixa Federal estará operando com 
toda a solução tecnológica internalizada pela Caixa 
Econômica Federal.

Parabéns , Presidente Jorge Mattoso, pelo grande 
feito de retirar a GTech de dentro da Caixa Econômica 
Federal. Não é fácil mudar um Brasil que vinha sendo 
governado naqueles descaminhos da desestruturação 
do serviço público.

Para encerrar, quero dizer que o ex-Diretor Inter-
nacional do Banco do Brasil, na gestão tucano-pefelista, 
ex-caixa das campanhas do PSDB, foi condenado a 
11 anos de prisão por um empréstimo que autorizou 
para a Encol.

A decisão judicial, nobre Presidente Aldo Rebelo, 
diz: “A Encol, em momento algum, teve a disponibilidade 
financeira correspondente aos créditos liberados”.
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E mais: “A Encol obteve empréstimos sem o de-
vido rigor na análise das operações de crédito”. 

Será que essa era uma gestão republicana no Ban-
co do Brasil, Deputado Alberto Goldman? (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidência 
vai encerrar a votação. Pergunta se há alguma Sra. Depu-
tada ou algum Sr. Deputado que ainda não votou.

A SRA. TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do meu partido nas vota-
ções anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quanto às 
presenças, resolverei a questão da seguinte forma: 
vou considerar esta votação como válida para as vo-
tações anteriores. Mas não é válida para as posterio-
res, porque ocorrerá ainda, a depender do Plenário, 
naturalmente, em sessão extraordinária que pretendo 
convocar, a votação da PEC nº 7 e a do FUNDEB, isso 
se o Plenário concordar em quebrar o interstício, para 
votação ainda na noite de hoje.

Vou encerrar a votação.
O SR. LEONARDO MATTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há algum 
tempo encaminhei à Mesa requerimento no qual soli-
citei constituição de Comissão Especial para analisar, 
juntamente com o Senado, a causa da mortandade de 
peixes na região da represa de Três Marias.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que agilize o pro-
cesso e constitua o mais rapidamente a Comissão, a 
fim de que o Brasil tome conhecimento do assunto. Há 
fatos importantes ocorrendo na região, e precisamos 
estar atentos e atuantes, para contermos a situação.

O outro assunto de que tratarei diz respeito ao 
Rio São Francisco. Estive hoje em uma reunião para 
tratar da PEC do São Francisco, que contou com a pre-
sença, em sua maioria, de Parlamentares das regiões 
da Bacia do Rio São Francisco e daquelas que serão 
afetadas pela transposição de águas desse rio.

Pasmem ! Pareceu-me – espero que não seja o 
conteúdo das reuniões que ocorrem nesta Casa ou em 
fórum de discussão do País – que os membros dessa 
Comissão, que são da região dos Estados fornecedores 
de águas do Rio São Francisco, estavam defendendo 
a tese de majoração dos recursos para a revitalização. 
Alguns membros, não todos, evidentemente, dos Es-
tados receptores estavam defendendo a redução dos 

recursos para a revitalização do Rio São Francisco, 
como se o rio revitalizado não fosse beneficiar ainda 
mais aqueles Estados que pleiteiam o recebimento de 
águas do São Francisco.

Neste momento, devem fazer esforços os Esta-
dos fornecedores de água e os que as receberão para 
que mais recursos sejam destinados à revitalização 
do Rio São Francisco, a fim de que ele tenha saúde 
suficiente para atender os Estados carentes de água 
do semi-árido do Nordeste Setentrional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em 1 mi-

nuto a Presidência encerrará a votação.
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Sarney 

Filho.
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no final des-
ta votação, faço um apelo às Lideranças, aos colegas 
e às colegas para que votemos as PECs restantes, 
principalmente a dos agentes comunitários de saúde 
e a sobre radioisótopos, porque não há nenhuma di-
vergência sobre isso. 

Essa discussão sobre Governo anterior e Go-
verno atual não está sendo ouvida por ninguém. O 
Padre Antônio Vieira fez um sermão aos peixes, mas 
era um santo padre, um intelectual. Aqui se está 
falando ao vento. Não é hora disso. Todos querem 
que votemos a PEC. Vamos pedir às Lideranças que 
não encaminhem, que não usem da palavra, a fim 
de que sejam votadas essas 2 PECs imediatamen-
te. Depois partiremos, quem sabe, para o interstício. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a votação.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim”, com o PFL. Meu voto não foi registrado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Constará 
em ata, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai proclamar o resultado da votação: 
VOTARAM:
SIM 438 
NÃO 07 
ABSTENÇÕES 07
TOTAL 452.

É APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347, DE 
1996.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dis-

pensada a votação da redação final da matéria, nos 

termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento 

Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 6.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7-C, DE 2003 

(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 7-C, de 
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2003, que acrescenta parágrafos ao art. 198 
da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Givaldo Ca-
rimbão. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Cam-
braia. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo 
Dimas.

O SR. RONALDO DIMAS – Abro mão de fazer 
uso da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Colbert Martins. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bar-
ros. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nazareno 
Fonteles. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Al-
berto Leréia. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Cam-
pos.

O SR. JOÃO CAMPOS – Abro mão de fazer uso 
da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado José Pimentel. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pompeo de 
Mattos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto. 
(Pausa.) Abre mão de fazer uso da palavra.

Concedo a palavra à Sra. Deputada Fátima Be-
zerra. (Pausa.) Abre mão de fazer uso da palavra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antenor Nas-
polini. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo 
Valverde. (Pausa.)

Concedo a palavra à Sra. Deputada Terezinha 
Fernandes. (Pausa.)

Concedo a palavra à Sra. Deputada Neyde Apa-
recida. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. RAIMUNDO SANTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
Deputado Raimundo Santos. Constará da ata.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os mesmos 
Deputados estão inscritos para o encaminhamento.

Algum partido tem encaminhamento diferente do 
“sim”? (Pausa.)

Então, a orientação de todos os partidos é o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a Proposta de Emenda á Constituição nº 7, de 2003, 
em segundo turno:

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

Art. 1º Acrescenta os seguinte §§ 4º, 5º e 6º ao 
art. 198 da Constituição Federal:

“Art. 198.  ..............................................
 ..............................................................
§ 4º Os gestores locais do sistema único 

de saúde admitirão agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de processo seletivo público, de acor-
do com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua 
atuação. 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime 
jurídico e a regulamentação da atividade de 
agente comunitário de saúde e agentes de 
combate às endemias.

§ 6º Além das hipóteses previstas no 
art. 41, § 1º e 169, § 4º, o servidor que 
exerça funções equivalentes às de agen-
te comunitário de saúde ou de agentes de 
combate às endemias poderá perder o cargo 
em caso de descumprimento dos requisi-
tos específicos, fixados em lei, para o seu 
exercício.”

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda, 
os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
combate às endemias somente poderão ser contrata-
dos diretamente pelos Estados, o Distrito Federal ou 
os Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Consti-
tuição Federal, observado o limite de gasto estabele-
cido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da 
Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data 
de promulgação desta Emenda e a qualquer título, 
desempenharem as atividades de agente comunitá-
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rio de saúde ou de agente de combate às endemias, 
na forma da Lei, ficam dispensados de se submeter 
ao processo seletivo público a que se refere o §4º do 
art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham 
sido contratados a partir de anterior processo de Se-
leção Pública efetuado por órgãos ou entes da admi-
nistração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal 
ou Município, ou por outras instituições com a efetiva 
supervisão e autorização da administração direta dos 
entes da federação.

Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
em nome do PSDB, parabenizar o esforço, a garra e a 
dedicação dos agentes comunitários de saúde de todo 
o Brasil, que fizeram essa movimentação belíssima e 
estão aqui presentes, desde o ano passado, lutando 
pelos seus direitos que agora, na Câmara dos Depu-
tados, conquistam.

Parabéns aos agentes comunitários de saúde 
de todo o País!

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, nes-
te momento, fazer um agradecimento a todos os Srs. 
Deputados, às Lideranças partidárias, aos Srs. Depu-
tados que compuseram a Comissão Especial. É im-

portante ressaltar que esta foi uma conquista após 8 
anos de luta nesta Casa. Saliento que houve a parti-
cipação de todos os partidos que compreenderam a 
importância, a capilaridade, a oportunidade e, mais 
ainda, um trabalho exercido arduamente por esses 
250 mil trabalhadores.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de relatar essa 
matéria. Portanto, quero firmar também o agradecimen-
to ao nobre Presidente desta Casa, Deputado Aldo 
Rebelo, por ter pautado esta matéria na convocação 
extraordinária. Já fica o apelo para uma ação no Senado 
Federal, a fim de que, ainda na convocação extraordi-
nária, haja oportunidade de aprová-la. (Palmas.)

Essa é uma reparação de 14 anos, desde o iní-
cio do programa. São 250 mil agentes comunitários e 
de combate às endemias. Sr. Presidente, V.Exa., que 
tem experiência nesta Casa, sabe que essa matéria 
é importante e fundamental. Foram 14 longos anos 
de espera, sendo 8 deles por um projeto. Espero que 
V.Exa., Sr. Presidente, e os Srs. Parlamentares reco-
nheçam o esforço e compreendam o que acabamos 
de conquistar na noite de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Esta 

Presidência informa aos Srs. Deputados que ainda ha-
verá a votação, numa sessão extraordinária, da matéria 
sobre os radioisótopos. Essa é outra questão do maior 
interesse da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vou 
seguir a lista que havia sido organizada.

Concedo a palavra à nobre Deputada Alice Por-
tugal. S.Exa. aguardou pacientemente.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar os 
agentes comunitários de saúde, os agentes de en-
demias, porque, efetivamente, a luta de mais de 1 
década está sendo hoje coroada de êxito, graças à 
persistência desses trabalhadores e ao reconheci-
mento do povo brasileiro a esse exército de lutadores 
que ensina a pesar uma criança, a dar uma farinha 
de multimistura, a verificar precocemente a necessi-
dade de uma anamnese, de uma indicação de ida a 
um profissional médico.

O agente comunitário de saúde é um aliado 
do SUS. É aquele que leva a saúde para dentro da 
casa do brasileiro. Não falo só em meu nome, mas 
em nome da bancada do PCdoB, em nome dos pro-
fissionais de saúde, que, com certeza, comemoram, 
neste momento, esta vitória da Câmara dos Depu-
tados e do Brasil.

Recomendo aos agentes comunitários de saú-
de e de combate às endemias: descansem um pouco, 
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depois de guerrearem durante dias, mas continuem 
lutando no Senado para garantir que a vitória seja in-
tegral, definitiva e irrevogável.

Parabéns à saúde do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência reitera que vai convocar sessão extraordi-
nária e pede aos Srs. Parlamentares que fiquem no ple-
nário. Trata-se de matéria consensual e importante. 

Consulto o Plenário sobre se algum Deputado 
ou Deputada deixou de votar. 

A Presidência precisa encerrar a votação. Peço 
aos Srs. Deputados que votem. 

O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VIEIRA REIS (PMR-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei com o partido, o PMR.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Magalhães. 
(Pausa.) Ausente.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, lamento o procedimento de setores do 
Ministério da Fazenda em relação ao metrô da cidade 
do Recife. 

Temos acompanhado a luta por recursos para 
garantir aquele importante meio de transporte de 
massa. Fomos surpreendidos com a retirada de re-
cursos previstos para o metrô da cidade do Recife. 
Foram suprimidos o PPI e 15 milhões para pagar 
dívidas contra processos para ampliação do me-
trô. Evidentemente, não podemos aceitar isso. Há 
insensibilidade.

Quero dirigir-me especialmente ao Sr. Murilo 
Portugal, que tem tido um comportamento, eu diria, 
extremamente insensível no que diz respeito à questão 
do metrô, que é um meio de transporte sabidamen-
te subsidiado em todo o mundo, fundamental para a 
população e os trabalhadores, que esta sendo prete-
rido e encaminhado a um processo de transferência 
para o Estado, de maneira forçada, sem diálogo com 
a Prefeitura ou os trabalhadores. Portanto, não pode-
mos aceitar isso.

Estranho que o mesmo setor do Ministério da 
Fazenda conseguiu recursos de 300 milhões para o 
Fura-Fila em São Paulo e 140 milhões para o trans-
porte de massa no Ceará, ambos do PSDB. É impor-

tante que se faça isso para que o PSDB não diga que 
há discriminação. Agora , não se pode discriminar a 
Prefeitura Municipal de Recife, os trabalhadores e os 
interesses dos metroviários da Capital.

Portanto, exigimos do Governo a manuten-
ção dos recursos para o metrô. Iremos até as úl-
timas conseqüências para garantir legítimo direito 
do transporte de massa na Região Metropolitana 
do Recife.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência consulta o Plenário sobre se algum Par-
lamentar deixou de votar. (Pausa.) Assim que a nobre 
Deputada Mariângela Duarte votar, como demonstra-
ção de apreço da Mesa por S.Exa., encerraremos a 
votação. 

A Presidência esclarece que seguirá a lista de 
inscrição.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, haverá mais 
uma votação. Peço aos Srs. Deputados que permane-
çam em plenário. Sugiro abrirmos mão daquela enorme 
discussão costumeira, até porque se trata de assunto 
consensual e meritório.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados – vai convocar 
sessão extraordinária – que permaneçam em plenário. 
Faremos a última votação, extremamente importante. 
(Palmas nas galerias.)

O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei na votação 
anterior. Meu voto não foi registrado no painel.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM 390
NÃO 00
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 390

É APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO-
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 
2003. 
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O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PMDB.

O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (José 
Thomaz Nonô) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
sejo somente congratular os agentes de saúde. Meus 
parabéns!

O SR. NEUTON LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar 
os agentes de saúde.

(Manifestações da galerias.)

(As galerias entoam o Hino Nacional.)

O SR. JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 
dispensada a votação da redação final da matéria, nos 
termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento 
Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas declarar 
que votei “sim”.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
COMPARECEM MAIS Á SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Maria Helena PSB 
Suely Campos PP 
Total de RORAIMA 4

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de AMAPÁ 4

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de PARÁ 7

AMAZONAS

Silas Câmara PTB 
Total de AMAZONAS 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB 
Total de RONDONIA 1

ACRE

João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PDT 
Kátia Abreu PFL 
Total de TOCANTINS 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Total de MARANHÃO 6
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CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de CEARÁ 3

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de PIAUÍ 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Marcondes Gadelha PSB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de PARAÍBA 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Fernando Ferro PT 
Jorge Gomes PSB 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos de Jesus PFL 
Osvaldo Coelho PFL 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de PERNAMBUCO 11

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de ALAGOAS 6

SERGIPE

Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de SERGIPE 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 

Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Edson Duarte PV 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Araújo PL 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
Cleuber Carneiro PTB 
Edmar Moreira PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
José Santana de Vasconcellos PL 
Leonardo Mattos PV 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Romel Anizio PP 
Sérgio Miranda PDT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de MINAS GERAIS 23

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Elaine Costa PTB 
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Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
João Mendes de Jesus PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de RIO DE JANEIRO 18

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Vanderlei Assis PP 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Total de SÃO PAULO 29

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de MATO GROSSO 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
José Roberto Arruda PFL 
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Total de DISTRITO FEDERAL 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PL 
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 6

PARANÁ

Airton Roveda PPS 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL 
Dilceu Sperafico PP 
Hermes Parcianello PMDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Total de PARANÁ 8

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Gervásio Silva PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Zonta PP 
Total de SANTA CATARINA 6

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
Darcísio Perondi PMDB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
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Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 17

DEIXAM DE COMPARECER Á SESSÃO 
OS SRS.:

RONDONIA

Agnaldo Muniz PP 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDONIA 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de CEARÁ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Maurício Rands PT 
Total de PERNAMBUCO 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB 
João Carlos Bacelar PL 
José Carlos Aleluia PFL 
Total de BAHIA 3

MINAS GERAIS

Lael Varella PFL 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PSDB 
Total de RIO DE JANEIRO 1

SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Total de SÃO PAULO 5

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Colombo PT 
Giacobo PL 
José Janene PP 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de PARANÁ 7

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Encer-
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, 
quarta-feira, dia 1º, às 20h08min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 199-C, DE 2003 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 199-C, 
de 2003, que altera a redação da alínea “b” 
e acrescenta a alínea “c” ao inciso XXIII do 
art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 
177 da Constituição Federal, para excluir 
do monopólio da União a produção, comer-
cialização e utilização de radioisótopos de 
meia-vida curta, para usos médicos, agrí-
colas e industriais.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 6 
minutos.)



06105 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Ata da 22ª Sessão, Extraordinária, Noturna,  
da 5ª Sessão Legislativa Extraordinária,  

da 52ª Legislatura, em 1º de fevereiro de 2006
Presidência do Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente

ÀS 20 HORAS E 7 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PSB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL

SOCORRO GOMES PCdoB
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 17

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSDB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 7

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

ANA ALENCAR PSDB
DARCI COELHO PP
EDMUNDO GALDINO PDT
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KÁTIA ABREU PFL
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
ANTONIO JOAQUIM PSDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 21

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB

JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MARCOS DE JESUS PFL
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
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ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 22

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT

PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLIAN PTC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDMAR MOREIRA PFL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
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REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANDRÉ COSTA PDT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT

MÁRCIO FORTES PSDB
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
RENATO COZZOLINO PDT
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMR
Total de Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
FERNANDO ESTIMA PPS
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
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LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRES PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 64

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELLINGTON FAGUNDES PL
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PSOL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PL
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
OÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
CLAUDIO RORATO PMDB
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
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VITORASSI PT
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLIN PFL
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AFONSO HAMM PP
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDB

YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 30

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

lista de presença registra o comparecimento de 484 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência manifesta, em nome dos Srs. Parlamen-
tares, à vista de unanimidade raramente obtida nes-
ta Casa, os parabéns aos agentes comunitários de 
saúde.

A matéria está definitivamente resolvida.

IV – ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Item 
1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 199-C, DE 2003 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 199-C, 
de 2003, que altera a redação da alínea “b” 
e acrescenta a alínea “c” ao inciso XXIII do 
art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 
177 da Constituição Federal, para excluir 
do monopólio da União a produção, comer-
cialização e utilização de radioisótopos de 
meia-vida curta, para usos médicos, agrí-
colas e industriais.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

Vou consultar S.Exas. para ver se adoto o mesmo 
comportamento da sessão anterior.

Para falar a favor da matéria, com a palavra o 
Deputado Tarcísio Zimmermannº (Pausa.) Declina.
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Com a palavra o Deputado Fernando Coruja. 
(Pausa.) S.Exa. declina. 

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) S.Exa. declina.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. (Pau-
sa.) S.Exa. declina

Não há oradores inscritos para falar contraria-
mente.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. BOSCO COSTA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, não consegui votar. Sigo a orientação do 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 
registrado o voto dos Deputados Bosco Costa e Ma-
nato.

O SR. OSVALDO REIS (PMDB-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do meu partido.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
registro o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em-
bora o Presidente Aldo Rebelo não me tenha autori-
zado a tanto, informo que o voto nesta votação será 
compreendido para todas as votações, para evitar a 
discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
sulto os Srs. Líderes partidários sobre se posso apor 
no painel o voto “sim” para todos.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, não. O PSOL é contra. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – “Sim” 
para todos os partidos, menos o PSOL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Concedo a palavra ao Deputado Babá, para orientar 
a bancada.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, nós nos posiciona-
mos contrariamente à aprovação desta matéria porque 
entendemos que ela leva à privatização de importante 
setor que deveria ser fortalecido pelo Governo, uma 
vez que é sua tarefa preservar a saúde da população 
e investir no combate a situações tão graves.

O radioisótopo é utilizado na medicina de ponta, e 
não chega à população. Na verdade, essa é uma tarefa 
obrigatória do Governo, que deveria investir pesado.

Por isso, não aceitamos a privatização, que só 
contribui para que o Governo se desobrigue efetiva-
mente de cuidar da saúde da população.

O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

sulto a Sra. Relatora sobre se deseja manifestar-se.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL-TO. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, prefiro não atrapalhar os 
trabalhos. Posteriormente, durante a votação, farei a 
declaração de voto, na condição de Relatora.

Muito obrigada.
A SRA. TELMA DE SOUZA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputada Telma de Souza, a Presidência já esclare-
ceu que a votação desta matéria é válida para todos 
os efeitos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 199, 
de 2003, em segundo turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 21 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
XXIII –  ..................................................
 ..............................................................
b) sob regime de permissão, são autori-

zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autori-
zadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nu-
cleares independe da existência de culpa.

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

Art. 2º O art. 177 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 177.  ................................................
 ..............................................................
V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, 

o reprocessamento, a industrialização e o co-
mércio de minérios e minerais nucleares e seus 
derivados, com exceção dos radioisótopos cuja 
produção, comercialização e utilização poderão 
ser autorizadas sob regime de permissão, con-
forme art. 21, inciso XXIII, alíneas b e c.

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

Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início 
a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
A SRA. KÁTIA ABREU – Sr. Presidente, peço a 

palavra, na condição de Relatora da PEC.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Sra. 

Deputada, é uma prerrogativa de V.Exa.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL-TO. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este momento é importante para os brasileiros. Para-
benizo o Senado da República, que aprovou em 2 tur-
nos a PEC de autoria do Senador Jorge Bornhausen, 
Presidente do PFL, e esta Casa, que a aprovou em 
primeiro turno e agora a vota em segundo.

Esta PEC flexibiliza o monopólio da comerciali-
zação no Brasil de radioisótopos de meia-vida curta. 
Apenas São Paulo e Rio de Janeiro detêm a produção 
do flúor-18, que orienta o exame PET-Scan para câncer 
nos seres humanos. Assim, outras empresas privadas 
vão ter a mesma concessão e desenvolver o flúor-18, 
que dura apenas 2 horas depois de produzido. Essa 
substância vai poder ser produzida em Pernambuco, 
no Amazonas e no Rio Grande do Sul.

Portanto , vamos democratizar o exame PET-Scan, 
o mais preciso para a identificação do câncer. Não só os 
brasileiros de São Paulo e Rio de Janeiro, mas os de todo 
o Brasil vão ter acesso a esse exame relevante. Mais im-
portante ainda é que a democratização vai significar di-
minuição no custo desse exame, já que várias empresas 
vão poder produzi-lo, sob regime de concessão.

A flexibilização desse artigo constitucional para 
a utilização de radioisótopos é uma importante con-
quista do Congresso Nacional em benefício do Brasil 
e da saúde dos brasileiros.

Parabéns à Câmara, ao Senado e ao autor da 
PEC, Senador Jorge Bornhausenº

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Deputado Henrique Fontana usou 
há pouco da tribuna. S.Exa. faz de conta que não ouve 
o que dizemos. Em vez de contrariar, se tem elementos 
para isso, os dados que apresentamos, faz um discur-
so genérico, o mesmo que fazia quando era Oposição. 
Mas agora é Governo. Tem, no mínimo, obrigação de 
ter os números na mão. E deve dá-los com absoluta 
exatidão.

O relatório que tenho do Banco Central é atual, 
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Imagino que 
seja veraz.

Podemos ver o que acontece com a dívida bruta 
do Governo Federal – a dívida total -, que em 2000 re-
presentava 63,3% do PIB; no final do Governo Fernan-
do Henrique Cardoso, 69,5% do PIB; e agora, 73,6% 
do PIB. Portanto, há um aumento expressivo da dívida 
bruta do Governo Federal.

Se tomarmos apenas a dívida mobiliária do Te-
souro Nacional, em 2000 foi de 34,9% do PIB; no fi-
nal do Governo Fernando Henrique Cardoso baixou 
um pouco, 33,6%; e, pasmem, aumentou para 49% 
em 2005. De 33,6%, foi para 49% do PIB. Trata-se de 
um aumento de aproximadamente 50% apenas no 
período de 3 anos! São papéis do Tesouro Nacional 
colocados à disposição pública. Pagam na sua maio-
ria a taxa SELIC, de 18%, quase 20% ao ano, nesse 
último período.

São estes os números. Estão aqui. É o Banco 
Central que os apresenta.

Onde está a administração deste Governo, que 
vem alardear a irresponsabilidade da gestão ante-
rior?

Em segundo lugar, dissemos claramente que a 
antecipação do pagamento feita ao Fundo Monetário 
Internacional foi medida apenas de cunho propagan-
dístico. Custa 3 bilhões ao ano. Se a economia foi de 
900 milhões de dólares – que representam 2 bilhões 
de reais – durante este período, custa 3 bilhões ao ano. 
Se a antecipação foi de 2 anos, o custo foi de mais de 1 
bilhão de dólares, que é justamente a diferença. Essa é 
a realidade do custo da propaganda do Governo. Para 
alardear que está antecipando pagamentos ao Fundo 
Monetário Internacional, o País paga bilhões. Nem Duda 
Mendonça recebeu tantos recursos. Apenas com o jogo 
de palavras do Presidente da República esta Nação 
está pagando bilhões. Essa é a realidade.

Outro item sistematicamente falado: 70% do patri-
mônio foram vendidos, mas ninguém sabe para onde. 
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S.Exa. sabe. Sabe, por exemplo, que os 110 bilhões 
arrecadados foram para diminuir a dívida pública. Caso 
não tivéssemos, com esses 110 bilhões, diminuído a 
dívida pública, com o pagamento que estão fazendo, 
de 18%, 19% de taxa SELIC, não teríamos 1 trilhão 
de dívida, mas 1 trilhão e 200 bilhões ou 1 trilhão e 
300 bilhões. Se não temos esse valor, foi exatamente 
porque foi vendida uma parte do patrimônio. E muito 
bem vendida! 

Digo ao Líder Henrique Fontana que S.Exa. tinha 
a possibilidade de fazer essa verificação, ano passado, 
na CPI relativa ao setor elétrico, que não foi instalada 
porque o Governo não quis.

Está para ser instalada uma CPI da Privatização; 
espero que seja instalada. Se a privatização não foi 
bem feita, que se volte atrás. Que se tomem as medi-
das, porque se algum ato ilegal houve, ato ilegal não 
gera direitos. Se houve ilegalidade ou irregularidade, 
não houve geração de direitos, portanto, pode-se vol-
tar atrás. 

Se S.Exa. acha que a privatização não poderia 
e não deveria ser feita, por que está fazendo agora? 
Está privatizando rodovias. Aliás, há 3 anos existe no 
DNIT um projeto de privatização, mas não se conse-
gue fazer o edital, porque edital com defeito é cance-
lado pelo Tribunal de Contas da União, porque o edital 
é dirigido. Mas está querendo privatizar, sim. Como é 
que S.Exa. pode falar contra isso? 

Há algum ato deste Governo que retornou a 
medidas anteriores, que procurou desfazer alguma 
privatização? Pelo contrário. E o Governo está tendo 
rendimentos fantásticos por causa disso. A PETRO-
BRAS está descobrindo mais poços de petróleo, mais 
áreas exploráveis, porque é associada a empresas 
estrangeiras. Se o Governo é contra, então pare a as-
sociação, volte ao que existia anteriormente, volte ao 
tempo do monopólio estatal do petróleo, sem poder 
fazer qualquer sociedade com empresas estrangeiras. 
Não fazem isso porque não têm coragem. Porém, têm 
coragem de dizer o que dizem a todo momento. As-
sumam a responsabilidade; ou são assim ou não são. 
Não podem pretender ganhar dos 2 lados.

Muito obrigado.
O SR. JÚNIOR BETÃO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência, antes de conceder a palavra a V.Exa., e 
vai concedê-la, pede para que aguarde. Assim que eu 
concluir um comunicado, darei a palavra a V.Exa.

O que ficou acordado para amanhã é o seguin-
te: às 9h, sessão; às 10h, reunião no Colégio de Lí-
deres para afinar os últimos argumentos sobre a Lei 

Eleitoral que será votada na sessão vespertina, que 
começa às 14h.

A orientação do Presidente Aldo Rebelo é de que 
a presença para efeitos administrativos será computa-
da na sessão das 14h.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
a palavra o Deputado Júnior Betão.

O SR. JÚNIOR BETÃO (PL-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, por problema técni-
co, não consigo votar, assim como alguns companhei-
ros, pois não conseguimos registrar os votos. 

Portanto, não votei na última votação da sessão 
passada. Como V.Exa. disse que essa votação vale 
para a passada, quero registrar meu voto de acordo 
com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência gostaria de saber o voto de V.Exa., Depu-
tado Júnior Betão.

O SR. JÚNIOR BETÃO – Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 

consignado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Digo 

aos Srs. Deputados o que já sabem: os Líderes par-
tidários têm preferência regimental, por mais que eu 
queira atender a todos. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor 
Amarildo, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PSC.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quere-
mos neste momento comunicar a esta Casa e a todo o 
Brasil que nos assiste que o ex-Governador do Rio de 
Janeiro Anthony Garotinho acaba de deixar a Secre-
taria de Governo daquele Estado e está caminhando 
mais livremente para uma convenção, para as prévias 
do dia 19 de março e, quem sabe, a convenção de ju-
nho, acelerando seus passos para, em breve, querendo 
Deus, chegar ao Palácio do Planalto.

Esta é a comunicação que queríamos fazer. 
O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
não me importo em ouvir a comunicação do Deputado 
Lobbe Neto, se V.Exa. assim determinar.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha comunica-
ção é a respeito do processo de votação. A Liderança 
do PSDB concorda com a quebra de interstício para 
votação da PEC do FUNDEB amanhã cedo. 
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O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, tenho 
uma denúncia séria a fazer!

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. pode ter, Deputado Adão Pretto, mas há um 
Regimento.

O SR. ADÃO PRETTO – Eu sei.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – E eu 

sou um cumpridor do Regimento, apesar do apreço que 
tenho por V.Exa. Agora, tenho uma vaga desconfiança 
de que essa denúncia só será feita amanhã, porque, 
assim que falar o Deputado Henrique Fontana, a Pre-
sidência vai encerrar a sessão.

O SR. ADÃO PRETTO – Mas é muito grave a 
denúncia, Sr. Presidente! Eu queria só anunciar ao 
povo brasileiro...

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
eu posso aguardar o Deputado Adão Pretto usar a 
palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Não, Deputado Henrique Fontana, a palavra está com 
V.Exa.

O SR. ADÃO PRETTO – Mas eu preciso falar, Sr. 
Presidente, nem que eu fique a noite toda aqui, porque 
é denúncia grave de um crime que está acontecendo 
no Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Adão Pretto, peço a V.Exa. que aguarde a fala 
do Deputado Fontana, que é Líder do seu partido.

O SR. ADÃO PRETTO – Aí V.Exa. encerra a 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Ou-
virei V.Exa. Não vou querer que V.Exa. fique em vigília 
cívica. 

O SR. ADÃO PRETTO – Então, está combinado. 
S.Exa. fala, depois eu falo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fi-
quei sensibilizado com a denúncia de V.Exa., que terá 
um minuto para fazê-la. Não quero que V.Exa. passe 
toda a noite aqui no plenário. 

O SR. ADÃO PRETTO – E eu ficarei, porque a 
denúncia é muito grave.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Partido dos 
Trabalhadores. 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho, de fato, como disse há poucos 
minutos, uma visão de que o Brasil precisa de menos 
denuncismo e mais debates sobre o que está aconte-
cendo, sobre as condições em que herdamos o País 
e como foi iniciado o novo projeto de Governo que en-
volve todos os partidos que o sustentam. Sempre na 

tentativa de auxiliar a superação da amnésia tucana, 
relembro que o País não estava em céu de brigadeiro 
no dia 1º de janeiro de 2003. 

Naquela época, o dólar estava em 4 reais, o Ris-
co Brasil estava perto de 2.500 pontos, a taxa de juros 
básica, a SELIC, em 25%, e havia uma situação de 
descontrole na economia, que veio de um período de 
8 anos do antigo governo, quando o Brasil quebrou 2 
vezes. O País quebrou, faliu. Faliu por má gestão eco-
nômica, faliu por gestão temerária, por uma gestão 
populista, como a do populismo cambial que, irrespon-
savelmente, disse ao Brasil que 1 real valia o mesmo 
que 1 dólar. E a dívida explodiu, porque perdemos ca-
pacidade de exportação; a balança comercial passou 
a ser negativa todos os anos e as nossas reservas 
ficaram exauridas. 

V im a esta tribuna para responder ao Deputado 
Alberto Goldman, que em alguns momentos criticou 
os números. Tudo bem. Temos dados do Banco Cen-
tral. As reservas do nosso País estavam em torno de 
37 bilhões de reais quando terminou um longo perío-
do de Governo. 

Não houve apenas 1 ou 2 anos para se colocar 
em prática um programa de governo, foram 8 anos, já 
que eles são os inventores da reeleição. Agora, estão 
um pouco arrependidos, porque percebem que o Pre-
sidente Lula é favorito para o próximo mandato. Dizem 
que se arrependeram de estabelecerem a reeleição. 

As reservas foram crescendo durante o nosso 
Governo, chegaram a 64 bilhões de dólares – saíram 
de 37 bilhões para 64 bilhões de dólares. 

A propósito, cumprimento o Deputado Carlito 
Merss, nosso Relator do Orçamento, pelo brilhante 
trabalho que está realizando. 

Eles dizem que esse dinheiro custou não sei quan-
to, que foi mais que o pago a Duda Mendonça. Quero 
fazer uma autocrítica. Nós, do PT, reconhecemos que 
erramos quando contratamos, por um preço milionário, 
o marqueteiro Duda Mendonça. Mas é preciso medir 
com a mesma régua, porque V.Exas. contrataram Ni-
zan Guanaes para fazer a campanha de José Serra 
da mesma forma, por milhões de reais. 

Por falar nisso, temos de votar a reforma política 
para dar fim às campanhas multimilionárias e começar 
a fazer campanhas com debate político, entregando 
panfletos e conversando com as pessoas. Vamos mu-
dar a política. Vamos ser medidos pela nossa história, 
Deputado Inocêncio, por aquilo que nós fazemos, e 
não por técnicas sofisticadas de marketing. 

Semana que vem, provavelmente, votaremos uma 
alteração que diminuirá os custos das campanhas, de-
finindo teto para os gastos, e assim por diante. 
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Não misture alhos com bugalhos, Deputado Al-
berto Goldmanº Vamos discutir marketing político? Sim. 
Vamos tratar da contratação de Nizan Guanaes e Duda 
Mendonça. Vamos mudar procedimentos, mas é preciso 
evitar essa denúncia que só tem olho para um lado. 

O povo brasileiro está percebendo que, com muita 
incoerência, a Oposição critica com aspereza brutal o 
caixa 2, que não queremos repetir. Pedimos desculpas 
à Nação pelo caixa 2 feito por Delúbio Soares, Marcos 
Valério e mais 2 ou 3. Esse é um crime que o PT não 
repetirá. Porém, não se pode olhar para um só lado. 
Deputado Alberto Goldman, V.Exa. também tem de vir 
à tribuna e pedir desculpas pelo caixa 2 do PSDB, do 
contrário a discussão fica pela metade. 

Vejam que assunto bom o Líder do PSDB traz 
ao debate, Deputada Luci Choinacki e Deputado Adão 
Pretto: o sistema elétrico. 

Sei que o Deputado Adão Pretto falará, a seguir, 
sobre uma denúncia gravíssima em relação a algo que 
ocorreu no Estado do Rio Grande do Sul em um assen-
tamento de sem-terra, e vou aguardar para ouvi-la.

Voltando ao assunto, o Deputado Alberto Goldman 
propõe um debate sobre o sistema elétrico do País. 
Que ótimo debate! Mais um! Há também o do salário 
mínimo e o dos investimentos em habitação. Devemos 
comparar os dados. 

Observem o que aconteceu no passado, no tempo 
dos tucanos e do PFL. O Brasil não crescia, estava es-
tagnado, criava apenas 8 mil empregos por mês e não 
tinha energia! Um país praticamente parado, sem cres-
cimento, estagnado; mesmo assim, faltava energia.

A Ministra Dilma Rousseff foi escolhida pelo Pre-
sidente Lula para assumir o Ministério. Parabéns, Mi-
nistra Dilma, pela coragem e pela lucidez. S.Exa. me 
contou que, quando assumiu, viu que havia meia dúzia 
para planejar o futuro do sistema energético do País. 
O Estado estava sucateado, porque tudo estava sen-
do preparado para ser vendido. Ouvindo a sociedade, 
estruturamos um novo sistema elétrico. 

Quero fazer uma homenagem à Ministra Dilma, 
porque ouvi, daquela tribuna, o hoje Líder do PSDB 
chamá-la de czarina do setor energético do Brasil, para 
desdenhá-la, agredi-la. Fora da política, pode-se até 
dizer que o modelo está errado, que o certo é fazer 
isso, mas não se pode partir para a agressão pessoal. 
Devem-se discutir as diferenças de posições. 

Lembro-me até hoje desse discurso. Ainda vou pe-
gar cópia para repeti-lo palavra por palavra. V.Exa. dizia 
que esse sistema não vai funcionar, queria ver quando os 
investimentos viriam, quando os leilões iam acontecer. 

Hoje, Deputado Carlito Merss, recuperamos o 
carvão para a matriz energética; a Fase C de Candiota 
e a usina Jacuí, em Charqueadas, no Rio Grande do 

Sul, venderam a energia que vão gerar, e vamos reto-
mar o carvão no modelo energético brasileiro. Vejo os 
postes que vão instalar um sistema eólico, em Osório, 
no Estado do Rio Grande do Sul, com financiamento 
do BNDES, porque um leilão vendeu as fontes alter-
nativas de energia. 

O Brasil tem energia para crescer 5% ao ano du-
rante os próximos, se não me engano, 10 anos. 

O sistema deu certo. Nós mudamos, corrigimos 
os erros que eles haviam cometido, e o sistema deu 
certo. Digo desta tribuna: parabéns, Ministra Dilma 
Rousseff. Parabéns a sua equipe. V.Exa., com com-
petência e elegância, soube ouvir críticas injustas e 
mostrar seu trabalho.

É isso o que está acontecendo no Brasil. O povo 
lembra o que acontecia e vê o que acontece hoje. 

O trabalhador quer um salário mínimo maior, como 
todos nós queremos, mas vê que durante o Governo 
Lula ele chegou ao maior poder de compra dos últimos 
20 anos. Então, ele pensa: eu vou voltar para o tempo 
do PSDB e do PFL? 

Aí pode ser com Serra, Alckmin, Fernando Henri-
que Cardoso. Eu prefiro Fernando Henrique, pois con-
sidero um desrespeito o Prefeito José Serra renunciar 
ao seu mandato na metade. É um erro. Mas eles é que 
vão escolher. Eu prefiro Fernando Henrique Cardoso, 
porque entendo que ficaria mais nítida a comparação 
entre os 2 projetos. 

Quando o cidadão brasileiro enxergar a campanha 
do PSDB, vai perceber que, de um lado, está a privatiza-
ção, e, do outro lado, estão aqueles que suspenderam 
a privatização. Isso é uma vantagem para o Brasil.

Vamos continuar debatendo com a sociedade. 
Estamos felizes com o reconhecimento de parcela 
da sociedade, pois pesquisas demonstram uma reto-
mada do crescimento da credibilidade do Presidente 
Lula. Vamos, com humildade, reconhecer erros destes 
3 primeiros anos, corrigi-los, superar os limites que 
conquistamos e lutar muito para termos um segundo 
governo, a fim de dar continuidade a esse importante 
projeto de mudança para o Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 

encerrada a votação. Anuncio o resultado:

VOTARAM:
SIM: 431 Srs. Deputados – Os 430 do painel mais o 
voto do Deputado Júnior Betão;
NÃO: 12;
ABSTENÇÃO: 01;
TOTAL: 444.

É APROVADA A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 199, DE 2003, EM SEGUNDO 
TURNO.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 199-D, DE 2003

Altera a redação da alínea b e acres-
centa a alínea c ao inciso XXIII do caput 
do art. 21 e altera a redação do inciso V do 
caput do art. 177 da Constituição Federal 
para excluir do monopólio da União a pro-
dução, a comercialização e a utilização de 
radioisótopos de meia-vida curta, para usos 
médicos, agrícolas e industriais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21.  ................................................
XXIII –  ..................................................
b) sob regime de permissão, são autori-

zadas a comercialização e a utilização de ra-
dioisótopos para a pesquisa e usos médicos, 
agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autori-
zadas a produção, comercialização e utilização 
de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nu-
cleares independe da existência de culpa;

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

Art. 2º O inciso V do caput do art. 177 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 177.  ..............................................
V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimen-

to, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisó-
topos cuja produção, comercialização e uti-
lização poderão ser autorizadas sob regime 
de permissão, conforme as alíneas b e c do 
inciso XXIII do caput do art. 21 desta Consti-
tuição Federal.

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

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, – Laura Carneiro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro justificar que na votação anterior votei com o meu 
partido.

O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
que hoje pela manhã, no Rio Grande do Sul, o avião 
de um produtor rural pulverizou veneno em cima de 
um acampamento que abriga 500 famílias. Crian-
ças e mulheres foram pulverizadas com um veneno 
muito perigoso. Além disso, deram tiros em cima do 
acampamento.

Peço ao Governador do Rio Grande do Sul que 
tome providências, que coloque a brigada militar à dis-
posição, para evitar problemas maiores, e que também 
o nosso Governo Federal acione a Polícia Federal, se 
for preciso.

Sr. Presidente, também gostaria de dizer que os 
Deputados deveriam ter o mesmo valor nesta Casa, o 
que, lamentavelmente, não vem ocorrendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência esclarece o que V.Exa. já sabe: sou um 
cumpridor do Regimento. Não fui eu quem o fiz. Que-
ro dizer a V.Exa. e aos que pensam da mesma ma-
neira que o Regimento Interno é fruto da vontade de 
V.Exas. 

O SR. DR. RIBAMAR ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Se 
V.Exas. querem justificar, justifiquem.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES – Votei conforme 
o meu partido na PEC nº 7.
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O SR. SANDRO MATOS (PTB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme o meu partido.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do meu partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
retificar uma informação. 

Na verdade, o PFL não tem qualquer objeção a 
votar a PEC do FUNDEB. Hoje já não dá mais tempo, 
mas podemos fazê-lo amanhã pela manhã. Se houve 
essa informação, eu retifico: o PFL não faz qualquer 
objeção a votar a matéria.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB também 
não faz qualquer objeção a essa matéria. Podemos 
votá-la amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
problema, Srs. Deputados, é que essa informação não 
foi trazida à Mesa em tempo hábil. Eu tenho orientação 
do Presidente Aldo Rebelo, que me deu uma pauta. 

Vou acrescentar, por minha conta e risco. Se 
houver oposição, retira-se da pauta da sessão de 
amanhã.

O SR. NEUTON LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro o 
falecimento da Sra. Benedita Padilha, no interior de 
São Paulo, esposa do Pastor Carlos de Siqueira, Vice-
Presidente da Convenção das Assembléias de Deus 
do Estado e pastor da minha igreja.

Deixo as minhas condolências à família Padilha, 
à cidade e à Igreja de Presidente Prudente.

Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

Total de Parlamentares: 31

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Nilton Capixaba PTB 
Total de RONDÔNIA 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Total de MARANHÃO 1

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de CEARÁ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Maurício Rands PT 
Total de PERNAMBUCO 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB 
João Carlos Bacelar PL 
José Carlos Aleluia PFL 
Total de BAHIA 3

MINAS GERAIS

Lael Varella PFL 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de MINAS GERAIS 3

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PSDB 
Total de RIO DE JANEIRO 1
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SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Total de SÃO PAULO 5

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Total de GOIÁS 1

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Colombo PT 
Giacobo PL 
José Janene PP 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de PARANÁ 7

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para 
amanhã, quinta-feira, dia 2, às 9h; convoco, também, 
Sessão Ordinária, para amanhã, às 14h, ambas com 
as seguintes 

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 5.855, DE 2005 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.855, de 2005, que altera a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições, para 
dispor sobre o processo e o financiamento 
eleitoral. Pendente de pareceres das Comis-
sões: de Finanças e Tributação, e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. 

Tendo apensados os PLs nºs 5.691/05, 
5.826/05 e 5.840/05.

URGÊNCIA  
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.015-A, DE 2002 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.015-A, de 2002, 
que aprova o texto da Convenção entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Ucrânia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre a Renda, cele-
brada em Kiev, em 16 de janeiro de 2002; 
tendo pareceres: da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(Relatora: Dep. Yeda Crusius); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (Relator: Dep. Antonio 
Carlos Biscaia). 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 2.411-A, DE 2002  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 2.411-A, de 
2002, que aprova o texto do Acordo de 
Assistência Judiciária em Matéria Penal 
entre a República Federativa do Brasil e a 
Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de ja-
neiro de 2002; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Dep. Ricardo 
Barros).

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.545-A, DE 2004  
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.545-A, de 2004, 
que aprova o texto do Tratado de Extradi-
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ção entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em 
Brasília, em 21 de outubro de 2003; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep. 
Roberto Magalhães). 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.628-A, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.628-A, de 
2005, que submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o texto do Protocolo de 
Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ-
nia sobre Cooperação em Assuntos Rela-
cionados à Defesa, assinado em Brasília, 
em 21 de outubro de 2003, tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Jamil Murad).

 
URGÊNCIA 

(Art. 151, I, “j”, c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno)

Discussão

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.064-A, DE 2001 
(Da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.064-A, de 
2001, que aprova o texto do Acordo-Qua-
dro sobre a Cooperação nos Usos Pacífi-
cos do Espaço Exterior, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Ucrânia, em Kiev, em 18 
de novembro de 1999; tendo parecer da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, pela aprovação 
(Relator: Dep. Márcio Fortes). Pendente 
de parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

PRIORIDADE

Discussão

7 
PROJETO DE LEI Nº 3.248-B, DE 2004 

(Do Tribunal de Justiça do DF)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 3.248-B, de 2004, que dispõe 
sobre a Organização Judiciária do Distrito 
Federal e Territórios; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público pela aprovação, com 
emenda (Relator: Dep. Jovair Arantes); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste, 
com emendas, e pela inadequação finan-
ceira e orçamentária da emenda da Comis-
são de Trabalho, Administração e Serviço 
Público (Relator: Dep. Moreira Franco e 
Relator-substituto: Dep. Eduardo Cunha); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação deste, com emendas, 
e das emendas da Comissão de Finanças 
e Tributação, e pela inconstitucionalidade 
e, no mérito, pela rejeição da emenda da 
Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (Relator: Dep. Sigmarin-
ga Seixas).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191, I, do Regimento Interno)

 
Discussão

 
8 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 536-C, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 536-B, 
de 1997, que dá nova redação aos arts. 23, 
30, 206 e 212 da Constituição Federal e ao 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias e acrescenta § 5º ao art. 
211 da Constituição Federal.
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ORDINÁRIA

Discussão

9 
PROJETO DE LEI Nº 4.358-E, DE 2001 

(Do Sr. Feu Rosa)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
4.358-C, de 2001, que dispõe sobre o transpor-
te rodoviário de cargas, e dá outras providên-
cias; tendo pareceres: da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Gonzaga Patriota); e da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Mendes Ribeiro Filho).

10 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 259-A, DE 2005 

(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 259-A, de 2005, que Insti-
tui o Grupo Parlamentar Brasil – Áustria e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
pela aprovação (Relator: Dep. José Tho-
maz Nonô).

SESSÃO ORDINÁRIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, 
do RICD: 5 Sessões.

COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.204-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 

autoriza a Associação Comunitária de Barros Cassal 
– ASCOBAC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Barros Cassal, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.478-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Ibema a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ibema, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.523-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Vida Nova Educacional, Cultural 
e Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Americana, Estado 
São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.638-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Jerusalém de Ra-
diodifusão e Ação Social – Jerusalém a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pé de 
Serra, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.684-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Moradores e Pe-
quenos Produtores de Rio do Antônio – ACOMPPRA 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Rio do Antônio, Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.729-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Oceânica FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Morro do Chapéu, Estado 
da Bahia.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06
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Nº 1.751-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária e Cultural Porto 
União a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade Porto União, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.781-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Portinari Comunitária de Cultura, 
Lazer e Comunicação de Brodowski a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Brodowski, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.816-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 
de Brejo do Cruz a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brejo do Cruz, Estado da 
Paraíba.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.870-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Pérola D’’Oeste a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pérola 
D’’Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.877-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que de-
clara a perempção da concessão outorgada à Empresa 
Mineira de Radiodifusão Sociedade Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.904-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Assistencial dos Moradores da Boa 
Vista a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Cascavel, Estado do Ceará.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.950-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Integração Comunitária de 
Orizona – AICO a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Orizona, Estado de Goiás.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.960-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
da Região Norte a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

Nº 1.964-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Rádio e Difusão 
de Conceição dos Ouros a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade Conceição dos Ouros, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06-2-06

PROJETO DE LEI:

Nº 2.654-C/03 (Maria do Rosário) – Dispõe sobre 
a alteração da Lei 8.069, de 13/07/1990, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e da Lei 10.406, de 
10/01/2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o di-
reito da criança e do adolescente a não serem subme-
tidos a qualquer forma de punição corporal, mediante 
a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob 
a alegação de quaisquer propósitos, ainda que peda-
gógicos, e dá outras providências. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-2-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

Dia 2, 5ª-feira

15:00 RICARDO BARROS (PP – PR)
15:25 ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE)

Dia 3, 6ª-feira

10:00 MANINHA (PSOL – DF)
10:25 SARNEY FILHO (PV – MA)
10:50 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
11:15 MILTON CARDIAS (PTB – RS)
11:40 DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS – MG)
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12:05 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
12:30 DR. RODOLFO PEREIRA (PDT – RR)
12:55 ODAIR CUNHA (PT – MG)
13:20 ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA)

Dia 6, 2ª-feira

15:00 VIEIRA REIS (PMR – RJ)
15:25 ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE)
15:50 WALTER BARELLI (PSDB – SP)
16:15 BABÁ (PSOL – PA)
16:40 PAULO BAUER (PSDB – SC)
17:05 SALATIEL CARVALHO (PFL – PE)
17:30 DRA. CLAIR (PT – PR)
17:55 ROBÉRIO NUNES (PFL – BA)
18:20 ONYX LORENZONI (PFL – RS)

Dia 7, 3ª-feira

15:00 RONALDO CAIADO (PFL – GO)
15:25 REINALDO GRIPP (PL – RJ)

Dia 8, 4ª-feira

15:00 WALTER PINHEIRO (PT – BA)
15:25 JÚNIOR BETÃO (PL – AC)

Dia 9, 5ª-feira

15:00 NILSON PINTO (PSDB – PA)
15:25 SANDRO MATOS (PTB – RJ)

Dia 10, 6ª-feira

10:00 JOÃO ALFREDO (PSOL – CE)
10:25 JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)
10:50 TEREZINHA FERNANDES (PT – MA)
11:15 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
11:40 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
12:05 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
12:55 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
13:20 PAULO MAGALHÃES (PFL – BA)

Dia 13, 2ª-feira

15:00 BETINHO ROSADO (PFL – RN)
15:25 B. SÁ (PSB – PI)
15:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
16:15 NICE LOBÃO (PFL – MA)
16:40 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
17:05 LINCOLN PORTELA (PL – MG)
17:30 FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
17:55 DARCI COELHO (PP – TO)
18:20 NELSON TRAD (PMDB – MS)

Dia 14, 3ª-feira

15:00 RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
15:25 PAULO AFONSO (PMDB – SC)

Dia 15, 4ª-feira

15:00 VANDERLEI ASSIS (PP – SP)
15:25 RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)

Dia 16, 5ª-feira

15:00 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT – AL)
15:25 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)

Dia 17, 6ª-feira

10:00 ÁTILA LINS (PMDB – AM)
10:25 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:50 ARY KARA (PTB – SP)
11:15 ZICO BRONZEADO (PT – AC)
11:40 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
12:05 PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM)
12:30 VIC PIRES FRANCO (PFL – PA)
12:55 ANTONIO JOAQUIM (PSDB – MA)
13:20 JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE)

Dia 20, 2ª-feira

15:00 MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP)
15:25 ÉRICO RIBEIRO (PP – RS)
15:50 IVAN VALENTE (PSOL – SP)
16:15 JORGE ALBERTO (PMDB – SE)
16:40 REMI TRINTA (PL – MA)
17:05 VADINHO BAIÃO (PT – MG)
17:30 ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)
17:55 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG)
18:20 PEDRO HENRY (PP – MT)

Dia 21, 3ª-feira

15:00 ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
15:25 ORLANDO DESCONSI (PT – RS)

Dia 22, 4ª-feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
15:25 JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)

Dia 23, 5ª-feira

15:00 CHICO SARDELLI (PV – SP)
15:25 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Dia 24, 6ª-feira

10:00 PASTOR REINALDO (PTB – RS)
10:25 NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
10:50 VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
11:15 LUIZ ALBERTO (PT – BA)
11:40 CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
12:05 EDINHO BEZ (PMDB – SC)
12:30 LUIZ COUTO (PT – PB)
12:55 PEDRO FERNANDES (PTB – MA)
13:20 MANATO (PDT – ES)
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-02-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 6.164/05 – da Sra. Maria Lúcia 
Cardoso – que “altera o inciso I do art. 1º da Lei nº 
9.991, de 24 de julho de 2000, prorrogando até 31 de 
dezembro de 2010, a obrigação de as concessionárias 
e permissionárias de serviços públicos de distribuição 
de energia elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta 
centésimos por cento de sua receita operacional líquida 
em programas de eficiência energética no uso final”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO RORATO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-02-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 73/99 – da Sra. Nice Lobão – que 
“dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 
estaduais e dá outras providências”. (Apensados: PL 
3627/2004 e PL 615/2003 (Apensado: PL 1313/2003)) 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
 ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO, DA COMISSÃO DE VIAÇÃO 
E TRANSPORTES, DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

E TRIBUTAÇÃO E DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

A – Audiência Pública: 
Tema:
PL Nº 6.370/05 – PORTO SECO

Convidados:
Ministro LUIZ FERNANDO FURLAN – Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC;
Ministro ROBERTO RODRIGUES – Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
ADYLSON MOTTA – Presidente do Tribunal de Contas 
da União – TCU;
CLECY MARIA LIONÇO – Secretária Adjunta da Re-
ceita Federal;
ARMANDO DE MELLO MEZIAT NETO – Secretário 
de Comércio Exterior – SECEX;
DIRCEU RAPOSO DE MELLO – Diretor-Presidente da 
Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA;
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO – Presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria – CNI;
ANTÔNIO ERNESTO WERNA DE SALVO – Presi-
dente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA; 
ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS – Presidente da Con-
federação Nacional do Comércio – CNC;
MARCELO DE PAULA – Associação Brasileira das Em-
presas Permissionários de Portos Secos – ANPS; 
EDUARDO MARTINS DA CRUZ E RICARDO VEGA 
– Associação Brasileira de Portos Secos;
JOSÉ ROBERTO CAMPOS e RODRIGO SOMLO 
– Associação Brasileira de Terminais e Recintos Al-
fandegados – ABTRA; 
SÉRGIO SALOMÃO E WADY JASMIN – Associação 
Brasileira de Terminais de Containers de Uso Público 
– ABRATEC.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DA 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO, DA COMISSÃO DE VIAÇÃO 

E TRANSPORTES E DA COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
PL Nº 6.370/05 – PORTO SECO

Convidados:
Ministro LUIZ FERNANDO FURLAN – Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC;
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Ministro ROBERTO RODRIGUES – Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
ADYLSON MOTTA – Presidente do Tribunal de Contas 
da União – TCU;
CLECY MARIA LIONÇO – Secretária Adjunta da Re-
ceita Federal;
ARMANDO DE MELLO MEZIAT NETO – Secretário 
de Comércio Exterior – SECEX;
DIRCEU RAPOSO DE MELLO – Diretor-Presidente da 
Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA;
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO – Presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria – CNI;
ANTÔNIO ERNESTO WERNA DE SALVO – Presi-
dente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA; 
ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS – Presidente da Con-
federação Nacional do Comércio – CNC;
MARCELO DE PAULA – Associação Brasileira das Em-
presas Permissionários de Portos Secos – ANPS; 
EDUARDO MARTINS DA CRUZ E RICARDO VEGA 
– Associação Brasileira de Portos Secos;
JOSÉ ROBERTO CAMPOS e RODRIGO SOMLO 
– Associação Brasileira de Terminais e Recintos Al-
fandegados – ABTRA; 
SÉRGIO SALOMÃO E WADY JASMIN – Associação 
Brasileira de Terminais de Containers de Uso Público 
– ABRATEC.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-02-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.467/05 – TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO – que “altera a remuneração dos ser-
vidores públicos integrantes do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Contas da União”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 11h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  

ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DA  
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇO PÚBLICO, DA COMISSÃO DE  
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DA COMISSÃO  

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
PL Nº 6.370/05 – PORTO SECO

Convidados:
Ministro LUIZ FERNANDO FURLAN – Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC;
Ministro ROBERTO RODRIGUES – Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
ADYLSON MOTTA – Presidente do Tribunal de Contas 
da União – TCU;
CLECY MARIA LIONÇO – Secretária Adjunta da Re-
ceita Federal;
ARMANDO DE MELLO MEZIAT NETO – Secretário 
de Comércio Exterior – SECEX;
DIRCEU RAPOSO DE MELLO – Diretor-Presidente da 
Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA;
ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO – Presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria – CNI;
ANTÔNIO ERNESTO WERNA DE SALVO – Presi-
dente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA; 
ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS – Presidente da Con-
federação Nacional do Comércio – CNC;
MARCELO DE PAULA – Associação Brasileira das Em-
presas Permissionários de Portos Secos – ANPS; 
EDUARDO MARTINS DA CRUZ E RICARDO VEGA 
– Associação Brasileira de Portos Secos;
JOSÉ ROBERTO CAMPOS e RODRIGO SOMLO 
– Associação Brasileira de Terminais e Recintos Al-
fandegados – ABTRA; 
SÉRGIO SALOMÃO E WADY JASMIN – Associação 
Brasileira de Terminais de Containers de Uso Público 
– ABRATEC.

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE 2003, DO SR. LUIZ 
CARLOS SANTOS, QUE “CONVOCA  

ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-02-06 



06134 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157/03 
– do Sr. Luiz Carlos Santos e outros – que “convoca 
Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PEC 447/2005) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE 2004, DO SR.  
POMPEO DE MATTOS, QUE “MODIFICA A 

REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 
29B À CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR 

SOBRE O LIMITE DE DESPESAS E A  
COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADO-

RES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-02-06 

Proposta de Emenda à Constituição 
 (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333/04 
– do Sr. Pompeo de Mattos e outros – que “”Modifica a 
redação do art. 29-A e acrescenta art. 29-B à Constitui-
ção Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras pro-
vidências.”” (Apensados: PEC 375/2005, PEC 396/2005, 
PEC 397/2005, PEC 449/2005 e PEC 468/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE 2005, 
DO SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA  

DISPOSITIVOS DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 
95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105, 107, 111-A, 114, 

115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS 

ARTS. 97-A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. (REFORMA DO JUDICIÁRIO). 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Audiência Pública com o seguinte convidado: 
Ministro EDSON CARVALHO VIDIGAL, Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

2ª REUNIÃO DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA  
EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 10h30

PAUTA

A – Relatórios 

PROJETO DE LEI Nº 40, DE 2005-CN que “estima a 
Receita e Fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 2006” – apresentação, discussão e vota-
ção dos Relatórios Setoriais apresentados à Proposta 
Orçamentária para 2006:
Poderes do Estado e Representação. 
RELATORA SETORIAL: Senadora LÚCIA VÂNIA 
Justiça e Defesa. 
RELATOR SETORIAL: Deputado AMAURI GAS-
QUES 
Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. 
RELATOR SETORIAL: Deputado ANIVALDO VALE. 
Infra-Estrutura. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE. 
Saúde. 
RELATOR SETORIAL: Deputado CLÁUDIO CAJA-
DO. 
Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
RELATOR SETORIAL: Senador JOÃO RIBEIRO.
Integração Nacional e Meio Ambiente. 
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ CHAVES. 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 
RELATOR SETORIAL: Deputado NELSON MEU-
RER. 

AVISO Nº 32/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.166, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram referente à auditoria relativa à exe-
cução do Programa de Trabalho 26.782.0230.10CL.0002 
(Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Es-
pírito Santo) – (TC 006.720/2004-1).
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

AVISO Nº 40/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 962, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram, referente ao Levantamento de 
Auditoria nas obras do Complexo Viário Jacu-Pêssego, 
em São Paulo (TC 007.533/2005-1).
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
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VOTO: Pela solicitação ao Tribunal de contas da União, 
com fulcro no art. 71, VII, da Constituição Federal, 
esclarecimentos sobre a vigência do Contrato nº 
0020701000, relacionado com as obras de construção 
do Complexo Jacu-Pêssego, e, se for o caso, da ne-
cessidade de incluí-lo no Anexo VI da Lei nº 11.100/05 
(LOA/2005), para que se possa tomar uma decisão 
sobre a matéria, tendo em vista o teor do item 9.5 do 
Acórdão nº 962/2005 (Plenário), com redação altera-
da pelo item 9.2 do Acórdão 1.618/2005 (Plenário), 
e o encerramento da vigência dos Contratos de Re-
passe nºs 0165279-39 (SIAFI 508216) e 0172231-01 
(SIAFI 517967).

AVISO Nº 53/2005-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, cópia do Acórdão nº 1.709/2005 
– TCU, (Plenário), bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentaram, sobre Monitoramen-
to ao Projeto de Irrigação Flores de Goiás (TC 
003.586/2001-4)”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHELES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: pela manutenção do bloqueio dos recursos 
federais incidente sobre as dotações consignadas 
no subtítulo 20.607.0379.5252.0101 (implantação 
do perímetro de irrigação Flores de Goiás com 
26.500 ha no Estado de Goiás – no município de 
Flores de Goiás – GO), sob responsabilidade da 
UO 53.101 -Ministério da Integração Nacional), na 
forma indicada no Anexo VI da Lei nº 11.100/2005, 
porém, permita, em caráter excepcional, a liberação 
de recursos para a realização de obras emergen-
ciais na Barragem Paranã, de modo a garantir as 
intervenções necessárias e complementares para 
o enfrentamento do período chuvoso 2005/2006, 
de acordo com os termos do projeto de decreto le-
gislativo em anexo.

AVISO Nº 09/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal de 
Contas da União, referente ao exercício de 2004”.

AVISO Nº 07/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do 
artigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Ati-
vidades do Tribunal de Contas da União, referente ao 
exercício de 2004. (4º Trimestre).

AVISO Nº 56/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional Relatório das Atividades deste Tribunal, refe-
rente ao 3º trimestre do exercício de 2004”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 53/2002-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-

tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 202/2002-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional o Relatório do resultado da im-
plementação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 
2000, relativamente aos preços ao consumidor dos 
produtos referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

MENSAGEM Nº 26/2003-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional o Relatório do resultado da implemen-
tação da Lei nº 10147, de 21 de dezembro de 2000, 
relativamente aos preços ao consumidor dos produtos 
referidos no seu artigo 1º”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria, uma vez cum-
prida a obrigação estabelecida na Lei nº 10.147.

AVISO Nº 50/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 1668/2005 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, sobre o Levantamento de Audito-
ria nas obras de Construção de Trechos Rodoviá-
rios na BR-470, no Estado do Rio Grande do Sul, 
trecho Barracão-Lagoa Vermelha-Nova Prata – (TC 
009.408/2005-2).”
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela EXCLUSÃO do Anexo VI da lei nº 
11.100/2005 o contrato PD-10-018/2001, celebra-
do com a Construtora Brasil S.A para a construção 
de trecho rodoviário na BR-470, entre entrocamento 
RS-477 (Pontão) – entrocamento BR-285 (Lagoa 
Vermelha), segmento Km 37+650 ao Km 77,37, sob 
responsabilidade da UO 39.252 (Departamento Na-
cional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT), nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

B – Requerimentos
Da Srª Laura Carneiro e outros, que “requerem, com 
fundamento no art. 24 IV, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o comparecimento do Sr. Ségio 
Machado Rezende, Ministro da Ciência e tecnologia, a 
esta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização a fim de prestar esclarecimentos acerca 
da Execução Orçamentária do exercício de 2005, em 
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especial no que se refere a contratos e convênios fir-
mados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com or-
ganizações governamentais e não-governamentais.
Do Sr. Pauderney Avelino e outros, que “requerem, 
com fundamento no art. 24, VII, do regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o comparecimento do Sr. 
Alfredo Pereira do Nascimento, Ministro de Estado 
dos Transportes, a esta Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização a fim de prestar 
esclarecimento acerca das obras emergenciais da ro-
dovias federais”.
Da Srª Rose de Freitas e outros, que “solicita seja con-
vocado o Senhor Ministro de Estado da Educação, a 
fim de prestar esclarecimentos sobre a execução or-
çamentária do exercício de 2005.”
Do Sr. Ricardo Barros, que “requer a convocação 
da Senhora Ministra de Estado Chefe da Casa Ci-
vil para ouvir explicações sobre o envolvimento 
daquela pasta com a GEAP-Fundação de Seguri-
dades Social.”
Do Sr. Anivaldo Vale, que “solicita seja convocado o 
Ministro das Cidades, Sr. Márcio Fortes de Almeida, 
para prestar esclarecimentos a esta Comissão Mista 
sobre execução orçamentária de 2005.”
Do Sr. Bismarck Maia, que “solicita seja convocado o 
Ministro da Saúde, Sr. Saraiva Felipe, para prestar es-
clarecimentos a esta Comissão Mista sobre execução 
orçamentária de 2005”. 

C – Recurso
Do Sr. Roberto Saturnino “contra a recusa de emendas 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização”. (referente ao OF. CCAI nº 96/2005 
de 24 de novembro de 2005, da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligência, com respos-
ta através do Ofício nº P– 469/2005-CMO, de 08 de 
dezembro de 2005). 

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

Decurso: 1º dia
Último Dia: 3-2-2006
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao 
Aviso nº 57/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 2.014, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o fun-
damentaram, sobre auditoria realizada pela Secex/ES, 
referentes à ampliação e recuperação das instalações 
do Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo. (TC-
007.185/2005-6).)”
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

 
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 
EM 1-2-2006: 

Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 6.497/2006 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.109/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.116/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.117/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.118/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.119/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.120/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.121/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.122/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.128/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.129/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.130/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.131/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.132/2006 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 6.527/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.530/2006 

Comissão de Desenvolvimento Econômico,  
Indústria e Comércio: 

PROJETO DE LEI Nº 6.529/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.534/2006 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 6.483/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.489/2006 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.499/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.500/2006 

Comissão de Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 6.486/2006 

Comissão de Segurança Pública e  
Combate ao Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 6.491/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.540/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.549/2006 
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Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 6.422/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.485/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.498/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.502/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.504/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.505/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.538/2006 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  
CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE 2003, DO SR.  
LUIZ CARLOS SANTOS, QUE “CONVOCA  

ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL 
 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
447/2005 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
 CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE 2004, DO SR. 
 POMPEO DE MATTOS, QUE “MODIFICA A  

REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 
29B À CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR 

SOBRE O LIMITE DE DESPESAS E A 
 COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE  

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
333/2004 

 
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”.: 

PROJETO DE LEI Nº 6.495/2006 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE “DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 

A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE  

SERVIÇOS DE SAÚDE”.: 

PROJETO DE LEI Nº 6.508/2006 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 42 
minutos.)

DECISÃO DO PRESIDENTE

Cuida-se de recurso apresentado pelo Senhor 
Ivan Borges contra decisão que deixou de receber 
denúncia de sua autoria contra o Presidente da Re-
pública.

O Recurso não é subscrito por Deputado Fe-
deral.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
admite o oferecimento de denúncia imputando crime 
de responsabilidade ao Presidente da República por 
qualquer cidadão (art. 218), mas não estende essa 
permissão ao oferecimento de outras proposições, tal 
o recurso que leva o assunto ao Plenário da Casa.

O oferecimento de proposições na Câmara dos 
Deputados é prerrogativa dos Deputados, a teor do dis-
posto no art. 226, inciso I, do RICD. Já as proposições 
são arroladas no art. 100, § 1º, do Regimento Interno, 
onde o recurso é citado expressamente.

Assim, qualquer cidadão pode provocar a instau-
ração do processo na Câmara. Iniciado o processo, po-
rém, o impulso é oficial, não se admitindo a prática de 
qualquer ato por quem não seja Deputado Federal.

Em tais quadrantes, publicada a decisão que não 
recebe denúncia por crime de responsabilidade contra 
o Presidente da República, qualquer Deputado Federal 
pode insurgir-se contra ela, por meio do recurso previsto 
no art. 218, § 3º, do RICD, mas o Autor da denúncia, 
não sendo deputado, não pode fazê-lo.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Oficie-se ao Recorrente, publique-se e, 
após, arquive-se.

Em 1º-2-2006. – Aldo Rebelo, – Pre-
sidente.

ADVOCACIA TRIBUTÁRIO-ADMINISTRATIVA 
IVAN BORGES & ASSOCIADOS

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos 
Deputados
Brasília – DF

Ivan Borges, nos autos do processo nº RM-
5.449/05, tendo em vista a r. decisão de V. Exª pela 
qual indeferiu apreciação do mérito tempestivamente, 
requerer, com fulcro no parágrafo 30 do artigo 218 do 
Regimento Interno-RI dessa Casa

A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO PLENÁRIO

Nas razões do indeferimento V. Exª arrola os se-
guintes motivos:

1. Rol de testemunhas
Os acontecimentos tomados por base para o ofere-

cimento da denúncia, caracterizam-se como fatos notórios 
e, como tal, nos termos do artigo 334, inciso I do Código 
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de Processo Civil-CPC, dispensam prova visto que o CPC 
é aplicável subsidiariamente ao processo da Câmara. 
Ademais, e principalmente, porque, o artigo 16 da LCR, 
Lei do Crime de Responsabilidade – LCR, fala:

“A denúncia assinada pelo denunciante 
e com a firma reconhecida, deve ser acompa-
nhada dos documentos que a comprovem ou, 
da declaração de impossibilidade de apresen-
tá-los, com a indicação do local onde possam 
ser encontrados; nos crimes de que haja prova 
testemunhal, a denúncia deverá conter o rol das 
testemunhas, em número de 5 no mínimo.”

Não sendo, portanto, obrigatória a sua apresen-
tação antecipada e o parágrafo 1º do artigo 218 do RI 
dessa Casa que diz, por sua vez:

“... bem como, se for o caso do rol das 
testemunhas....”

Inobstante, o Autor apresenta os 53 milhões de 
brasileiros, eleitores, que testemunham as suas pro-
messas bem como toda documentação juntada aos 
autos na inicial) e, quanto ao não cumprimento das 
mesmas também está fartamente comprovado pela 
manutenção da cobrança confiscatória (inciso IV do 
artigo 150 da CF/88) do IRPF da Pessoa Física – IRPF, 
(anexo V, da inicial), e a conseqüente remessa de juros 
extorsivos ao exterior.

É o caso também de sua entrevista espontânea 
na TV, informando que proibiu funcionário público do 
alto escalão de praticar ato de ofício para impedir a 
fraude no BNDES, como igualmente não depende de 
testemunha mas de simples demonstrativo (anexo V), 
a correção dos limites e tabelas do IRPF.

2. Reforma da Previdência
Além da “reforma” em si, a qual ofende o item 9, 

do artigo 7º da LCR que diz:

“São crimes de responsabilidade contra 
o livre exercício dos direitos políticos, indivi-
duais e sociais:

9 – violar patentemente qualquer direito 
ou garantia individual constante do artigo 141 
(da Constituição revogada, correspondente ao 
artigo 5º da vigente)...”

que são protegidos por cláusula pétrea (inciso 
IV do parágrafo 4º, do artigo 60 da CF/88) além da 
reforma em si ainda – e, por isso -deve-se considerar 
a compra de votos para obtê-la – o “mensalão” – far-
tamente comprovado nas CPI o que, inclusive, torna 

inválida a votação da Emenda Constitucional-41, sen-
do que, para suprir O déficit da Previdência há várias 
alternativas (anexo II) e incorre no disposto no item 1 
do artigo 7º da LCR.

3. Altas taxas de juros pagas
Menciona o r. parecer dessa Presidência que o 

Autor faz referência às “altas taxas de juros praticadas 
no País” distorcendo completa e propositalmente o sen-
tido da colocação pois o que se combate são as “altas 
taxas de juros pagas pelo País” embora as praticadas, 
sejam decorrência daquelas e, por isso é que também 
aquelas são altamente prejudiciais aos interesses na-
cionais enquadrando-se a prática no item 6 do artigo 
5º da mesma LCR regulamentadora, que diz:

“São crimes de responsabilidade...:
6 – celebrar tratados, convenções ou 

ajustes que comprometam a dignidade da 
Nação;”

tanto que o Brasil, em face do volume da dívida 
decorrente da acumulatividade de juros sobre juros 
(anatocismo internacional) e à taxa astronômica de 
27% foi coagido a adquirir o Aerolula, em detrimento 
do EMB-190 vendido 177 unidades deste a outros pa-
íses e coagido também a adquirir da França unidades 
sucateadas da sua Força Aérea.

4. Correção das tabelas e limites do IRPF
 O ponto central da denúncia – a ausência de 

correção das tabelas e limites do IRPF – pelo fato de 
estar capitulado tipificadamente como o exige a legis-
lação penal (C. Penal, artigo 316, parágrafo 10) não 
está excluído do enquadramento simultâneo como 
crime de responsabilidade, tal qual ocorre em outras 
modalidades de crime ilícito, tanto que são processos 
que correm paralelamente um, perante esse tribunal e, 
outro perante o STF, pois o artigo 3º da LCR diz:

“A imposição da pena referida no artigo 
anterior (crime de responsabilidade) não ex-
clui o processo e julgamento do acusado por 
crime comum, na justiça ordinária, nos termos 
das leis de processo penal.“

Curioso é quando nesse parecer dessa Presidên-
cia é simulada surpresa através da expressão “Chega 
a dizer...” pois proposta condicionada é figura jurídica 
perfeitamente admitida em Direito uma vez que alcan-
çado o objetivo da demanda – seja em decorrência de 
decisão “judicial”, seja em conseqüência de atuação 
da outra parte, o Autor pode e deve encerrar a lide, 
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notadamente o caso presente que pode envolver até 
prisão das mais altas autoridades.

Então, como uma coisa está intimamente ligada 
à outra – que é o caso do pagamento de juros a taxas 
estratosféricas o que, por sua vez depende, neces-
sariamente, da não correção dos limites e tabelas, 
tanto que isso implica em pagamento do IRPF com a 
alíquota de até 1.310% (anexo 1, deste recurso) – a 
correção desses valores só se efetivará, obviamente 
se o País passar a pagar juros à taxa que todos os 
demais pagam, 6%.

Em conseqüência, mudando radicalmente a po-
lítica econômica – tomando ambas as providências si-
multânea e imediatamente – não há porque prosseguir 
o processo de impedimento do Presidente.

E, a recíproca é verdadeira.
Ad argumentandum, mesmo não fosse para pa-

gar juros da dívida, o excesso de exação neste caso se 
enquadra também no inciso I, do artigo 150 da Cons-
tituição pois, se trata de aumento de tributo sem lei, 
por omissão, sendo que a obrigação de corrigir o IRPF 
compete ao Executivo (anexo 2) incidindo o mesmo por 
isso, no velho brocardo latino Nemo auditor allegnas 
turpitudinam proprian, em tradução livre “Ninguém 
pode tirar proveito da própria torpeza”, principalmente 
o poder público e mesmo por omissão.

Alega, também, o próprio Judiciário em face da 
pressão indevida exercida pelo Executivo não tem 
competência constitucional para editar lei para efetu-
ar a correção citada. Ora, além da competência para 
regulamentar ser do Executivo pois é suficiente ato le-
gal hierarquia inferior como se viu (anexo 2), lei existe 
e, nada menos que Lei Complementar, o Código Tri-
butário Nacional-CTN, Lei nº 5.172/66, recepcionada 
pela Constituição vigente no seu artigo 146, inciso III, 
alínea a, sendo que o CTN regulamentou esse dispo-
sitivo constitucional que diz no seu artigo 97:

“Somente a lei pode estabelecer:
II – A majoração de tributos...
§ 1º Equipara-se à majoração de tribu-

to, a modificação de sua base de cálculo que 
importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, 
para o fim do disposto no inciso II deste artigo 
(acima) à atualização do valor monetário da 
respectiva base de cálculo.”

dispositivos estes que, interpretados conjugada-
mente levam à conclusão da inconteste legitimidade 

da correção, como se demonstrará na sustentação 
oral, inclusive porque é praxe desde a instituição da 
correção monetária (1964) sob pena de, na época da 
inflação galopante (85%) ao mês – e, agora não há 
correção regular desde janeiro/96 – o contribuinte ser 
obrigado a alienar seu patrimônio para quitar o IRPF 
na fonte, não mais observada a periodicidade trimes-
tral (anexo IV). E, afinal, a competência de interpretar 
lei é exclusiva do Judiciário.

A observância dessa prática há mais de 30 anos 
se enquadra no item III do artigo 100 do CTN que 
diz:

“São normas complementares das leis,
III – as práticas reiteradamente observa-

das pelas autoridades administrativas.”

e, afinal, as autoridades administrativas estariam 
– pergunta-se -incorrendo no disposto no parágrafo 
único do artigo 142 do CTN quando diz:

“A atividade administrativa de lançamento 
é vinculada e obrigatória, sob pena de respon-
sabilidade funcional”

em face da liberalidade com o dinheiro público 
pela efetivação da correção?

Finalmente, sendo ilegal e inconstitucional a exa-
ção, o Executivo não pode, como o fez (anexo XVIII) 
intervir no Judiciário impondo a não correção dos li-
mites e tabelas o que o enquadra nos incisos II e V 
do artigo 4º bem como no item 5 do artigo 6º, ambos 
da mesma LCR.

É o caso também da prevaricação verificada 
em sua mencionada entrevista espontânea na TV 
proibindo funcionário público de praticar ato de ofício 
para apurar a fraude em órgão público o que, além 
de incorrer no artigo 319 do Código Penal também o 
enquadra no inciso V do artigo 4º no item 5 do artigo 
7º, no item 4 e, especialmente no item 6, ambos do 
artigo 9º da LCR.

Em resumo, o Autor requer a apreciação do mé-
rito pelo egrégio Plenário dessa Casa (parágrafo 3º 
do artigo 218 do RI) em benefício do Erário pois, em 
algum momento tais providências necessariamente de-
verão ser tomadas e que sejam o quanto antes e, em 
conseqüência requer sustentação oral com utilização 
de aparelho retroprojetor, dado o aspecto eminente-
mente técnico.

Brasília-DF., 12 de janeiro de 2006. – Ivan Bor-
ges.
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.491-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a elaboração de planos 
de manejo florestal simplificados; tendo 
parecer da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, pela rejeição 
(relator: DEP. CÉSAR MEDEIROS).

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O Projeto em epígrafe intenta flexibilizar os dita-
mes do Código Florestal no que concerne a obrigação 
de elaborar o Plano de Manejo Florestal para explo-
ração de recursos madeireiros e não madeireiros. 
Neste sentido o PL em comento visa flexibilizar os 
Planos de Manejo Florestais para próprios privados 
rurais de até 150 hectares que estejam sujeitos a 
manutenção de 50 % da áreas com APP ou Reserva 
Legal. Aqui reside uma dúvida quanto ao PL, pois 
o texto legal fala em “50 % de áreas submetidas ao 
regime de Preservação permanente e reserva le-
gal”. Conforme o texto está concebido, para ter um 
plano de manejo florestal simplificado a proprieda-
de com 150 hectares devera ter 50% de sua área 
afetada com reserva legal e APP somadas. Ocorre 
que a APP e a Reserva legal são figuras distintas 
de preservação ambiental com funções ecológicas 
distintas, senão vejamos:

II – área de preservação permanente: área pro-
tegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-
bilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas;

III – Reserva Legal: área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, excetuada a de pre-
servação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade 
e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;

II – Voto

O Código Florestal permite a manejo florestal em 
áreas de reserva legal, excetuadas a de preservação 
permanente, e condicionada a utilização das APP’s a uti-
lidade pública ou interesse social. Assim sendo não há 
como considerar a soma de reserva legal com APP’s para 
o cômputo de 50% afetados para serem “premiados” com 
o plano de manejo florestal simplificado. Para termos uma 
idéia do impacto da medida temos que na região da Ama-
zônia legal o Código Florestall determina que a área de 
reserva legal a ser averbada e mantida deve ser da ordem 
de 80% da propriedade e considera pequena propriedade 
rural áreas com até 150 hectares. Neste diapasão vale citar 
que para os pequenos produtores rurais o Código Florestal 
dá vários incentivos para compensar a exigência de 80% 
de reserva legal. Ademais, a possibilidade de manejo flo-
restal em pequenas propriedades rurais já é prevista na 
Instrução Normativa MMA nº 4, de 4 de março de 2002, 
que na sua seção III trata do manejo florestal sustentável 
de uso múltiplo de pequena escala e, são estabelecidas 
as normas técnicas para a elaboração do plano de mane-
jo, que atendem ao intuito do PL sem macular as normas 
estabelecidas no Código Florestal Brasileiro ou degradar 
as já tão sofridas florestas nacionais.

Postas estas premissas somos contrários ao 
Projeto de Lei nº 3.491/2004 e ao seu substitutivo.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2005. 
– César Medeiros (PT/MG), Relator do Vencedor.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, re-
jeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.491/2004, 
nos termos do Parecer Vencedor do Relator, Deputado 
César Medeiros.

O parecer do Deputado Oliveira Filho passou a 
constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Luciano Castro – Presidente, Jorge Pinheiro e Paulo 
Baltazar – Vice-Presidentes, Antonio Carlos Mendes 
Thame, César Medeiros, Fernando Gabeira, João Al-
fredo, Leonardo Monteiro, Luciano Zica, Oliveira Filho, 
Sandro Matos, Sarney Filho, Joaquim Francisco, Luiz 
Carreira e Max Rosenmannº

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2005. – 
Deputado Luciano Castro, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO CÉSAR MEDEIROS

O PL em comento intenta flexibilizar os ditames do 
Código Florestal no que concerne a obrigação de elaborar 
o Plano de Manejo Florestal para exploração de recursos 
madeireiros e não madeireiros. Neste sentido o PL em 
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comento visa flexibilizar os Planos de Manejo Florestais 
para próprios privados rurais de até 150 hectares que 
estejam sujeitos a manutenção de 50 % da áreas com 
APP ou Reserva Legal. Aqui reside uma dúvida quanto ao 
PL, pois o texto legal fala em “50 % de áreas submetidas 
ao regime de Preservação permanente e reserva legal”. 
Conforme o texto está concebido, para ter um plano de 
manejo florestal simplificado a propriedade com 150 hec-
tares devera ter 50% de sua área afetada com reserva 
legal e APP somadas. Ocorre que a APP e a Reserva 
legal são figuras distintas de preservação ambiental com 
funções ecológicas distintas, senão vejamos:

II – área de preservação permanente: área pro-
tegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-
bilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas;

III – Reserva Legal: área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, excetuada a de pre-
servação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade 
e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;

O Código Florestal permite a manejo florestal em 
áreas de reserva legal, excetuadas a de preservação 
permanente, e condicionada a utilização das APP’s a 
utilidade pública ou interesse social. Assim sendo não 
há como considerar a soma de reserva legal com APP’s 
para o cômputo de 50% afetados para serem “premia-
dos” com o plano de manejo florestal simplificado. Para 
termos uma idéia do impacto da medida temos que na 
região da Amazônia legal o Código Florestal determina 
que a área de reserva legal a ser averbada e mantida 
deve ser da ordem de 80% da propriedade e considera 
pequena propriedade rural áreas com até 150 hectares. 
Neste diapasão vale citar que para os pequenos pro-
dutores rurais o Código Florestal dá vários incentivos 
para compensar a exigência de 80% de reserva legal. 
Ademais, a possibilidade de manejo florestal em pe-
quenas propriedades rurais já é prevista na Instrução 
Normativa MMA nº 4, de 4 de março de 2002, que na 
sua seção III trata do manejo florestal sustentável de 
uso múltiplo de pequena escala e, são estabelecidas as 
normas técnicas para a elaboração do plano de manejo, 
que atendem ao intuito do PL sem macular as normas 
estabelecidas no Código Florestal Brasileiro ou degra-
dar as já tão sofridas florestas nacionais.

Postas estas premissas somos contrário ao PL 
e ao seu substitutivo.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2005. 
– César Medeiros, Deputado Federal PT/MG.

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO OLIVEIRA FILHO

I – Relatório

O projeto de lei ora em análise propõe que as 
propriedades rurais de até 150 ha, que tenham mais 
de 50% de sua área submetida a regimes de preser-
vação permanente e reserva legal poderão apresentar 
ao órgão competente plano de manejo florestal simpli-
ficado. Conceitua o plano de manejo florestal simplifi-
cado como um documento elaborado por profissional 
legalmente habilitado, que contenha, no mínimo, as 
características fisiográficas da propriedade; a tipologia 
da cobertura vegetal e a vocação produtiva da região. 
Expõe que a proposição visa dotar as propriedades 
rurais que se encontrem em tais condições de instru-
mento voltado para a viabilização de sua exploração 
econômica e social. Determina a regulamentação da 
Lei no prazo de 90 dias. 

Em sua justificativa, o autor ressalta estar apre-
sentando uma alternativa técnica para viabilizar eco-
nomicamente as pequenas propriedades rurais que 
têm grande dificuldade de ter acesso à exploração de 
parcelas de suas propriedades cobertas por vegeta-
ção nativa. Considera que, embora a exigência de se 
elaborar plano de manejo seja necessária, a legislação 
em vigor é excessivamente rigorosa na análise e na 
aprovação desses planos.

A matéria foi distribuída para apreciação à Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável e à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

Este, o relatório. 

II – Voto 

Julgamos oportuna e justa a iniciativa sob exa-
me, entendendo, como o autor da proposição principal, 
nobre Deputado Carlos Nader, que a criação de alter-
nativas técnicas se faz necessária não somente para 
viabilizar economicamente as pequenas propriedades 
rurais, como, também, para que o meio ambiente seja 
preservado.

Cabe observar, sobretudo, que o excessivo rigor 
imposto pela legislação atual está deixando os peque-
nos produtores sem condições de cumprir a legislação 
ambiental. Assim sendo, eles acabam por explorar 
ilegalmente suas propriedades, por vezes causando 
danos ambientais em função do próprio desconheci-
mento que têm da questão. 

É de todo legítima a redução das exigências para 
implantação de um plano de manejo florestal sustentá-
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vel em pequenas propriedades rurais. Sobretudo, por 
se restringir as que tenham mais da metade de sua 
área protegida, seja como reserva legal ou como área 
de preservação permanente. 

Entretanto, apesar da relevância da propo-
sição, consideramos pertinentes as ponderações 
feitas pelo Deputado Luiz Bittencourt em seu pa-
recer, que foi apresentado à esta Câmara Técnica, 
mas não chegou a ser votado. No referido parecer, 
o autor atenta para a existência de legislação que 
regula o Plano de Manejo Florestal, alertando para 
o fato do detalhamento dos requisitos, atualmente 
em vigor, constar em regulamento e não na Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
novo Código Florestal.

Considerando os fatos expostos, ajuizamos ser 
de extrema importância a previsão em lei do plano de 
manejo florestal simplificado, sem que com isso apro-
vemos a criação de um novo diploma legal apenas para 
dispor sobre ele. Defendemos, sim, que tal previsão 
deve ser introduzida no Código Florestal

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 3.491,de 2004, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2005. 
– Deputado Oliveira Filho.

 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI No 3.491, DE 2004

Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo 
florestal simplificados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, que “institui o novo Código Florestal”, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se 
o parágrafo único para § 1º.

“Art. 19.  ................................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º Nas propriedades rurais de até 150 

ha (cento e cinqüenta hectares), que tenham 
mais de 50% (cinqüenta por cento) de sua 
área coberta de vegetação submetida a regi-
mes de Área de Preservação Permanente e 
Reserva Legal, devem ser adotados planos 
de manejo florestal simplificados, na forma do 
regulamento, vedadas outras exigências para 
a exploração florestal.”

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

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2005. 
– Deputado Oliveira Filho. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.839-A, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Tratado de Coopera-
ção Jurídica em Matéria Penal entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e a Confederação 
Suíça, celebrado em Berna, em 12 de maio 
de 2004; tendo pareceres: da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, pela aprovação (relator: DEP. 
ANTONIO CARLOS BISCAIA) e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(relatora: DEP. EDNA MACEDO).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado e 
Constituição e Justiça e de Cidadania; Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado

I – Relatório

Nos termos do disposto no artigo 84, inciso VIII, 
combinado com o artigo 49, inciso I, da Constituição, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional o texto 
do Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Confederação Suíça, celebrado na cidade de Berna, 
em 12 de maio de 2004.

O presente Tratado tem por objetivo fixar normas 
para cooperação jurídica em matéria penal de forma a 
tornar as ações estatais mais eficientes para a investi-
gação, persecução e repressão de delitos. É composto 
por 34 artigos que estão organizados em sete títulos e 
tratam, de forma geral, das seguintes temáticas:

TÍTULO I – contém as disposições gerais do tra-
tado, dentre as quais a definição do conteúdo relati-
vamente à obrigação de conceder a cooperação, bem 
como as hipóteses de sua inaplicabilidade e os motivos 
para a recusa ou adiamento da execução do pedido; 

TITULO II – reúne as regras para o encaminha-
mento e atendimento dos pedidos de cooperação ju-
rídica; 
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TITULO III – disciplina os procedimentos referen-
tes à intimação dos atos procedimentais e de Decisões 
Judiciais e quanto ao comparecimento de Testemunhas 
ou Peritos ao Estado Requerente;

TÍTULO IV – estabelece os Registros Criminais 
e prevê o Intercâmbio de Informações sobre Conde-
nações; 

TÍTULO V – contém normas quanto à designação 
de Autoridades Centrais pelas autoridades contratantes 
e quanto aos procedimentos a serem observados no 
tocante ao conteúdo e execução dos pedido de coo-
peração, bem como quanto às dispensas de legaliza-
ção, autenticação e outras formalidades, ao idioma, às 
despesas relativas à execução dos pedidos; 

TÍTULO VI – são disciplinadas as questões do en-
caminhamento espontâneo de meios de prova e informa-
ções e da notícia para fins de processos e confisco; 

TÍTULO VII – trata das disposições finais, reunin-
do as normas adjetivas, tais como a sua relação com 
outros acordos sobre cooperação judiciária, sobre os 
procedimentos de solução de controvérsias, sobre a 
sua vigência e sobre os procedimentos de denúncia. 

As regras fixadas para a cooperação jurídica pre-
vêem o emprego das seguintes medidas:

tomada de depoimentos ou outras de-
clarações; 

entrega de documentos, registros e ele-
mentos de prova, inclusive os de natureza ad-
ministrativa, bancária, financeira, societária; 

restituição de bens e valores; 
troca de informações; 
busca pessoal e domiciliar; 
busca, apreensão, seqüestro e confisco 

de produtos de delito; 
intimação de atos processuais; 
transferência temporária de pessoas de-

tidas para fins de audiência ou acareação; 
quaisquer outras medidas de coopera-

ção compatíveis com os objetivos deste Tra-
balho e que sejam aceitáveis pelos Estados 
Contratantes.

Em sua exposição de motivos, o Exmo. Sr. Mi-
nistro das Relações Exteriores afirma que o tratado 
incorpora modernos instrumentos jurídicos tais como 
o uso de videoconferências e o traslado de peritos e 
testemunhas entre os dois países. Aduz ainda que o 
Tratado abre a possibilidade para que os recursos de 
ilícitos possam ser devolvidos ao país requerente. Além 
disso, informa que os representantes do Ministério da 
Justiça participaram da negociação do Tratado, que foi 
firmado, da parte brasileira, pelo titular dessa Pasta.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição em apreciação foi distribuída a esta 
Comissão Permanente por tratar de assunto relacio-
nado com matéria relativa à segurança pública, nos 
termos das alíneas b, f e g, do inciso XVI do artigo 
32, do RICD.

O País tem avançado em matéria de coopera-
ção jurídica em matéria penal, no intuito de promover 
maior eficiência no combate aos criminosos que se 
valem das dificuldades advindas do complexo siste-
ma formado pela diversidade de regras internacionais 
referentes à temática.

Atualmente, existem oito acordos sobre coope-
ração em matéria penal ou civil em vigor entre o Brasil 
e: o Mercosul, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Por-
tugal, Coréia do Sul, dois com a França e dois com a 
Itália, Espanha, Argentina e Uruguai, o que evidencia 
a prioridade emprestada pelo Poder Executivo quanto 
à matéria. Diversos outros tratados, de natureza se-
melhante, estão em negociação, o que representará 
um avanço firme na direção da melhoria da segurança 
pública nacional.

A adoção desse tipo de instrumento é fundamen-
tal para combater a lavagem de dinheiro e a evasão 
fiscal. O Tratado em tela permite a troca de informa-
ções e a agilidade na tomada de medidas, inclusive 
cautelares, de combate a esses crimes – freqüente-
mente transnacionais – facilitando as investigações e 
a recuperação do dinheiro.

A finalidade das principais ações previstas no 
Tratado é desburocratizar o processo de troca de infor-
mações sobre crimes ligados à lavagem de dinheiro, à 
corrupção, ao tráfico de drogas, de armas e de pessoas. 
Com esses objetivos, dispõe sobre uma sistemática que, 
sem descartar o tradicional sistema de cartas rogató-
rias, possibilitará o encaminhamento direto e o respec-
tivo atendimento e cumprimento de mandatos, ordens 
e outros procedimentos judiciais pelas autoridades de 
um dos países a pedido das autoridades do outro.

Os Estados não podem tornar-se reféns dos cri-
minosos transnacionais, devendo adotar medidas que 
venham colaborar para o combate a essa categoria de 
delitos. Dessa forma, considerando a relevância desse 
Tratado como marco nas ações internacionais bilaterais 
de combate à criminalidade organizada, à corrupção, 
ao tráfico de drogas, armas e pessoas, bem como à 
lavagem de dinheiro, entendemos que a proposição 
atende aos interesses nacionais sob o ponto de vista 
da segurança pública.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do 
Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, 
celebrado em Berna, em 12 de maio de 2004, nos mesmos 
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termos do Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.839/05, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Enio Bacci – Presidente; João Campos e Carlos Sam-
paio – Vice-Presidentes; Coronel Alves, Jair Bolsonaro, 
Josias Quintal, Moroni Torgan, Paulo Pimenta, Perpétua 
Almeida, Raul Jungmann e Wanderval Santos – Titu-
lares; Antonio Carlos Biscaia, Luiz Antonio Fleury e 
Nelson Pellegrino – Suplentes.

Sala da Comissão, 9 de novembro de 2005. – 
Deputado Enio Bacci, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submeteu à apreciação do Congresso Nacional o Tra-
tado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça, 
celebrado em Berna, em 12 de maio de 2004.

Para tanto, foi encaminhada a este Poder Legis-
lativo a Mensagem nº 853, de 2004, acompanhada 
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional desta Casa, na forma regimental, elaborou o presente 
projeto de Decreto Legislativo nº 1.839/2005, com vistas a 
aprovar o texto do acordo Internacional em epígrafe.

Este projeto de Decreto Legislativo contempla, no 
parágrafo único do artigo 1º, dispositivo que determina o 
respeito à Constituição da República de 1988, a qual, no 
inciso I do artigo 49, estabelece a competência exclusi-
va do Congresso Nacional para resolver definitivamente 
sobre acordos internacionais que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional aprovou o Tratado, na forma do projeto de 
Decreto Legislativo ora analisado.

A proposição passará, ainda, pela análise do 
Plenário, competindo a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania manifestar-se quanto à sua 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
mérito, nos termos regimentais.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Trata-se, o presente Pacto Internacional, de ins-
trumento que representa importante avanço na coo-
peração judiciária entre Brasil e Suíça, tornando mais 
efetiva a atuação dos dois países no que se refere ao 
combate das mais diferentes formas do crime organi-
zado transnacional.

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania importa saber se o projeto de Decreto Le-
gislativo se coaduna com os ditames da Carta Magna 
brasileira, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que 
os tratados internacionais são incorporados ao nosso 
ordenamento jurídico com o status de lei ordinária. 

Assim, o Tratado ora em debate deve, pois, ade-
quar-se formal e materialmente à Constituição Federal, 
sob pena de incorrer em inaceitável inconstituciona-
lidade.

Formalmente, não há óbices que maculam a 
constitucionalidade do projeto, uma vez que constitui 
competência exclusiva da União manter relações com 
Estados Estrangeiros , conforme inteligência que se 
extrai do artigo 21, inciso I, da Constituição Federal. 
Daí decorre sua competência para celebrar tratados, 
atribuição a ser privativamente exercida pelo Presi-
dente da República com o referendo do Congresso 
Nacional, nos termos dos artigos 49, I e 84, inciso VIII 
do Texto Constitucional.

Materialmente, o Acordo assinado pelo Governo 
Brasileiro encontra-se longe de afrontar a supremacia 
constitucional; ao contrário, adequa-se aos princípios 
que regem as relações internacionais da República 
Federativa do Brasil (artigo 4º, I, V e IX, CF/88), pois 
resguarda a independência nacional e a igualdade 
entre os Estados, ao mesmo tempo em que favorece 
a cooperação entre os povos. 

Hodiernamente, com o advento da globalização, 
um dos maiores desafios para os Estados constitui o 
combate aos crimes transnacionais. As ações delitu-
osas assumiram novas formas que transcendem os li-
mites territoriais de um país. As fronteiras físicas entre 
os Estados deixaram de ser barreiras efetivas contra 
a prática de crimes.

Assim, a efetiva prevenção e a persecução de 
crimes transnacionais requer, antes de mais nada, o 
esforço conjunto das nações. A repressão uniforme e a 
cooperação internacional , estabelecendo instrumentos 
de fiscalização e intercâmbio de informações são ações 
imprescindíveis, sem as quais o combate à moderna 
criminalidade é praticamente impossível. 

Para tanto, o Brasil tem procurado celebrar acor-
dos internacionais com diversos países cujo fim pre-
cípuo é estabelecer assistência judiciária mútua em 
matéria penal. Assim, nesse diapasão, foi celebrado 
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o presente instrumento internacional de cooperação 
jurídica em matéria penal entre a República Federativa 
do Brasil e a Confederação Suíça.

O acordo em questão é importante instrumento 
que proporcionará agilidade e flexibilidade a diversas 
ações referentes à investigação, à persecução penal e 
à repressão de delitos, abrangendo os seguintes pro-
cedimentos: tomada de depoimentos ou outras decla-
rações; entrega de documentos, registros e elementos 
de prova, inclusive os de natureza administrativa, ban-
cária, financeira, comercial e societária; restituição de 
bens e valores; troca de informações; busca pessoal 
e domiciliar; busca, apreensão, seqüestro e confisco 
de produtos de delito; intimação de atos processuais; 
transferência temporária de pessoas detidas para fins 
de audiência ou acareação; quaisquer outras medidas 
de cooperação compatíveis com os objetivos do tratado 
e que sejam aceitáveis pelos Estados contratantes.

Cumpre ressaltar que o Tratado além de se coa-
dunar com a moderna tendência mundial de combate 
ao crime organizado não fere de modo algum o orde-
namento jurídico nacional. O texto procura resguardar 
não só a soberania nacional mas também a segurança, 
a ordem pública, os direitos humanos, o princípio da 
igualdade, o devido processo legal e outros interesses 
essenciais do Estado. 

Vale lembrar que o Tratado, com o intuito de agili-
zar a cooperação, estabelece o sistema de Autoridades 
Centrais por intermédio das quais serão apresentados 
e recebidos os pedidos de cooperação jurídica. No caso 
em tela, as Autoridades Centrais são, para o Brasil, a 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, 
e, para a Suíça, o Departamento Federal da Justiça do 
Ministério Federal de Justiça e Polícia.

Destarte, nota-se que o presente Tratado é opor-
tuno, conveniente e viável , harmoniza-se não só diante 
dos princípios de ordem internacional mas também com 
os pilares do ordenamento jurídico interno. Portanto, o 
acordo internacional deve ser ratificado pelo Congres-
so Nacional por intermédio do decreto legislativo que 
o aprova e o integra ao direito pátrio.

Assim sendo, por considerar que o projeto em 
exame, além de meritório, respeita a boa técnica le-
gislativa e contempla os requisitos essenciais de ju-
ridicidade e constitucionalidade, voto pela aprovação 
do Decreto Legislativo nº 1.839 de 2005.

Sala da Comissão, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Edna Macedo, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.839/2005, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Edna Macedo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 2.001-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 798/2005 
MSC Nº 774/2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural de Radiodifusão Educa-
tiva Costa Dourada para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no 
município de Rio Branco, Estado do Acre; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relatora: DEP. SANDRA ROSADO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 436, de 10 de outubro de 2005, que 
outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodifu-
são Educativa Costa Dourada para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, no Município de Rio 
Branco, Estado do Acre.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.001, de 2005.

Sala da Comissão, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Sandra Rosado, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 2.001/2005, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Sandra Rosado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, Bos-
co Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio Rorato, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 

José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Lino 
Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro 
Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra 
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Wagner 
Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, 
Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coruja, João Fontes, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz Antonio Fleury, Luiz 
Couto, Mauro Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, 
Neucimar Fraga, Ricardo Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.005-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 745/2005 
MSC Nº 683/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Cruzeiro do Oeste a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. PAES LANDIM).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-
re a Portaria no 676, de 9 de dezembro de 2003, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Cruzeiro do Oeste a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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II – Voto 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.005, de 2005.

Sala da Comissão, 4 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Paes Landim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 2.005/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Paes Landim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.007-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 740/2005 
MSC Nº 670/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Artístico e 
Cultural de São Gonçalo do Sapucaí a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Gonçalo do 
Sapucaí, Estado de Minas Gerais; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. DARCI COELHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria Nº 707, de 12 de agosto de 2005, que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Artístico e 
Cultural de São Gonçalo do Sapucaí – MG a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, III, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare-
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor-
mas estabelecidas pela Lei Complementar Nº 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar Nº 107, de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua 
tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 2.007, de 2005.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2005. 
– Deputado Darci Coelho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.007/2005, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, Bos-
co Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio Rorato, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 
José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Lino 
Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro 
Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, Sandra 
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Wagner 
Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio Carlos Biffi, 
Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coruja, João Fontes, 
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz Antonio Fleury, Luiz 
Couto, Mauro Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, 
Neucimar Fraga, Ricardo Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.015-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 723/2005 
MSC Nº 646/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Movimento Comunitário Rádio Educati-
va FM de Cuiabá-MT a executar, pelo prazo 

de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ROBERTO MAGALHÃES).

Despacho: À Comissão De Constituição 
E Justiça E De Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova ato que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Rádio Educativa 
FM de Cuiabá-MT a explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso.

Em conformidade com o artigo 223, §3º da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Poder Legislativo a devida 
apreciação, porquanto o ato somente produzirá efeitos 
após deliberação desta Casa. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou o 
parecer do Relator na forma favorável, apresentando o 
presente Projeto de Decreto Legislativo em exame. 

É o relatório.

II – Voto 

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pronunciar-se a respeito da constituciona-
lidade, juricidade e técnica legislativa da proposição em 
análise, conforme estabelecido pelo Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, em seu artigo 32, IV, a).

A proposição atende aos requisitos constitucio-
nais formais no que se refere à competência legislativa 
da União e às atribuições desta Casa Legislativa, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
artigo 109, II do Regimento Interno.

Portanto, o Projeto de Decreto Legislativo em 
análise preenche todos os requisitos constitucionais 
formais, não contrariando preceitos ou princípios de 
nossa Carta Magna. 
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A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001, inexistindo aspectos materiais que possam 
interferir ou impedir a tramitação deste Projeto dentro 
desta Casa.

Assim sendo, não existindo aspectos que possam 
obstar sua tramitação nesta Casa, voto no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.015, de 2005.

Sala da Comissão, 28 de dezembro de 2005. 
– Deputado Roberto Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.015/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.029-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 683/2005 
MSC Nº 599/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Diamante do Norte a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Diamante do Norte, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ODAIR CUNHA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 27, de 16 de fevereiro de 2005, que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Diamante do Norte a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Diamante do 
Norte, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania pro-
nunciar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

O projeto em comento obedece aos requisitos 
constitucionais formais relativos à competência legisla-
tiva da União e às atribuições do Congresso Nacional, 
nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado, para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Atendidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.
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Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa Legislativa, nos-
so voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
no 2.029, de 2005.

Sala da Comissão, em 23 de dezembro de 2005. 
– Deputado Odair Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 2.029/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 23 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.044-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 710/2005 
MSC Nº 631/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Agenda – FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade Jaú, Estado São Paulo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ODAIR CUNHA).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 501, de 8 de dezembro de 2004, 
que autoriza a Associação Comunitária Agenda – FM 
, a executar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, na 
cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.044, de 2005.

Sala da Comissão, 23 de janeiro de 2005. – Depu-
tado Odair Cunha, 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 
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 2.044/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.057-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 753/2005 
MSC 652/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra Vida Nova a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Franca, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. ROBERTO MAGALHÃES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Vida Nova a explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Franca, Esta-
do de São Paulo.

Em conformidade com o artigo 223, §3º da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Poder Legislativo a devida 
apreciação, porquanto o ato somente produzirá efeitos 
após deliberação desta Casa. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou o 
parecer do Relator na forma favorável, apresentando o 
presente Projeto de Decreto Legislativo em exame. 

É o relatório.

II – Voto 

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania pronunciar-se a respeito da constitu-
cionalidade, juricidade e técnica legislativa da propo-
sição em análise, conforme estabelecido pelo Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, em seu 
artigo 32, IV, a).

A proposição atende aos requisitos constitucio-
nais formais no que se refere à competência legislativa 
da União e às atribuições desta Casa Legislativa, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
artigo 109, II do Regimento Interno.

Portanto, o Projeto de Decreto Legislativo em 
análise preenche todos os requisitos constitucionais 
formais, não contrariando preceitos ou princípios de 
nossa Carta Magna. 

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001, inexistindo aspectos materiais que possam 
interferir ou impedir a tramitação deste Projeto dentro 
desta Casa.

Assim sendo, inexistindo aspectos que possam 
obstar sua tramitação nesta Casa, voto no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.057, de 2005.

Sala da Comissão, 28 de dezembro de 2005. 
– Deputado Roberto Magalhães, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.057/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Roberto Magalhães.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.086-A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 772/2005 
MSC Nº 745/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Itaguajé a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itaguajé, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. DARCI COELHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 – CCJC)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria Nº 369, de 17 de julho de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Itaguajé a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Itaguajé, Estado 
do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto 

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, III, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar Nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar Nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada havendo que possa obstar sua 
tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 2.086, de 2005.

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2006. – De-
putado Darci Coelho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 2.086/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: An-
tonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Magalhães 
– Vice-Presidente, Ademir Camilo, Benedito de Lira, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Claudio 
Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil 
Murad, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, 
Lino Rossi, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes Ri-
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beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Ann Pontes, Antônio 
Carlos Biffi, Átila Lira, Badu Picanço, Fernando Coru-
ja, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz 
Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Bar-
ros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
TIAGO NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, ponto nº 
117.581, do cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na 
Diretoria-Geral.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, MAGNOS ROBERTO BECK para 
exercer, na Diretoria-Geral, o cargo em comissão de 

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans-
formado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 10, de 28 
de abril de 1991, combinado com o artigo 3º do Ato da 
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com o artigo 
1º do Ato da Mesa nº1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 
8.112, de 1990, MATHEUS EVANGELISTA DA COSTA 
FERNANDES para exercer, no Gabinete do Líder do 
Governo no Congresso Nacional, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, de acordo com o 
quantitativo de cargos fixado pelo artigo 1º do Ato da 
mesa nº 40, de 4 de julho de 1996, combinado com o 
Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, RODRIGO DA SILVA BALTAZAR 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progres-
sista, o cargo em comissão de Secretário Particular 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 26, de 7 
de dezembro de 1995, combinado com o Ato da Mesa 
nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
Nº 8.112, de 1990, ROGERIO DE PAULA MARTINS 
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Progressista, o cargo em comissão de Secretário Par-
ticular Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 
26, de 7 de dezembro de 1995, combinado com o Ato 
da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados,1º de fevereiro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente
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João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Claudio Rorato - PMDB
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Reginaldo Lopes
Josias Gomes Vadinho Baião
Orlando Desconsi Vignatti
Vander Loubet Zé Geraldo

PMDB
Alexandre Maia vaga do PL Claudio Rorato
Gervásio Oliveira Marcelino Fraga
Leandro Vilela Mauro Lopes
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti Pedro Chaves
Waldemir Moka Rose de Freitas
Wilson Cignachi 1 vaga
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Batata vaga do PV Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
Kátia Abreu Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Lael Varella
Ronaldo Caiado

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Xico Graziano Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Cleonâncio Fonseca vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB 1 vaga
Zonta

PTB
Carlos Dunga Josué Bengtson
João Lyra Tatico vaga do PL

Nelson Marquezelli (Dep. do PPS ocupa a vaga)

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

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PL

Almir Sá vaga do PSDB João Carlos Bacelar
Heleno Silva (Dep. do PP ocupa a vaga)
Wellington Fagundes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda vaga do PTB

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) 1 vaga

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Edson Duarte

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Maria Helena (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Anselmo
Henrique Afonso Nilson Mourão
Zé Geraldo 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes Asdrubal Bentes
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Maria Helena vaga do PPS (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros



(Dep. do PL ocupa a vaga) Durval Orlato vaga do PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Mariângela Duarte
(Dep. do PL ocupa a vaga) Vicentinho

Wasny de Roure
PMDB

Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

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

Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

Wanderval Santos vaga do PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49

Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Claudio Rorato Aníbal Gomes
Maria Lúcia Cardoso Ann Pontes
Mendes Ribeiro Filho Eduardo Cunha
Michel Temer Leonardo Picciani
Nelson Trad Mauro Benevides
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paulo Afonso Moraes Souza
Wilson Santiago Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
Edmar Moreira vaga do PL Coriolano Sales
Ivan Ranzolin Enéas
José Roberto Arruda Laura Carneiro
Luiz Carlos Santos Moroni Torgan
Ney Lopes Mussa Demes
Paulo Magalhães Onyx Lorenzoni
Roberto Magalhães Pauderney Avelino
Robson Tuma vaga do PTB

Vilmar Rocha
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Átila Lira
Jutahy Junior Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho Professor Irapuan Teixeira
Ibrahim Abi-ackel Ricardo Barros
João Leão Sandes Júnior
Lino Rossi 1 vaga
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB Alex Canziani
Paes Landim Ary Kara
Vicente Cascione Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
PL



Inaldo Leitão Almeida de Jesus
José Carlos Araújo Badu Picanço vaga do PTB

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Enio Tatico
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles vaga do PMDB

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

Neucimar Fraga vaga do PTB

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

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Alceu Collares Miro Teixeira vaga do PT

Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos
Sérgio Miranda vaga do PC do B

Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Luiz Bassuma
Simplício Mário Maria do Carmo Lara

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB
Luiz Bittencourt Hermes Parcianello vaga do PT

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa vaga do PT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Márcio Fortes (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
1 vaga 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL,

PRONA Neuton Lima

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar
Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

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

PPS

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

PSB

Givaldo Carimbão João Paulo Gomes da Silva
vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Josias Gomes
Rubens Otoni (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

1 vaga Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

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

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

PDT
André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33



Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro Vitorassi

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Ana Alencar Domiciano Cabral
Custódio Mattos Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas Chicão Brígido

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

Alberto Fraga vaga do PTB Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga) João Almeida

PP
(Dep. do PDT ocupa a vaga) José Linhares
1 vaga Nilton Baiano

PTB
Pastor Reinaldo Alceste Almeida vaga do PMDB

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PTB

Orlando Fantazzini vaga do PL

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Walter Pinheiro vaga do PPS

Paulo Rubem Santiago (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga
PMDB

Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

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

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini Itamar Serpa
Bonifácio de Andrada vaga do PP Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PTB



Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

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

1 vaga Medeiros
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Paixão vaga do PMDB

Rogério Teófilo
PSB

(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luciano Leitoa
PDT

Álvaro Dias Severiano Alves
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PL ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PL Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles Jorge Boeira
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Eliseu Padilha
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima Nelson Bornier
João Magalhães Odílio Balbinotti

José Priante vaga do PTB (Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira Ronaldo Caiado
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini
Yeda Crusius Walter Barelli

PP

Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

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

PTB

Armando Monteiro (Dep. do PPS ocupa a
vaga)

José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) 1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga) Ademir Camilo vaga do PL

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colombo Eduardo Valverde
Vitorassi José Mentor
2 vagas Sigmaringa Seixas

Virgílio Guimarães
PMDB

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga
Mauro Benevides (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
1 vaga Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Elaine Costa Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto



1 vaga 1 vaga
PPS

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Ana Guerra
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Selma Schons

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Dra. Clair
Leonardo Monteiro Luiz Sérgio
Luciano Zica Mauro Passos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons

PMDB

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

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

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
Fernando Ferro Ivo José
Luiz Bassuma João Magno
Luiz Sérgio Vander Loubet

Mauro Passos (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PMDB
Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB
Helenildo Ribeiro João Almeida
Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas



Paulo Feijó 1 vaga
PP

João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Marcus Vicente Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PPS
Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly
Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) João Tota

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

PL
Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Medeiros
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Socorro Gomes Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
1 vaga Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano

PTB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Luiz Antonio Fleury



ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

PL
Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Raul Jungmann Juíza Denise Frossard
PSB

Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
Luciana Genro vaga do PP

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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

1 vaga
PMDB

Almerinda de Carvalho Jair de Oliveira
Benjamin Maranhão Lúcia Braga
Chicão Brígido Marcelo Castro
Darcísio Perondi Waldemir Moka
Jorge Alberto (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Teté Bezerra (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Walter Barelli
Rafael Guerra 1 vaga
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB

Arnaldo Faria de Sá Homero Barreto (Licenciado) vaga

do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Milton Cardias
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro
Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Geraldo Thadeu Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Fernando Gabeira

PSOL
Maninha vaga do PT

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

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann Neyde Aparecida
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Leonardo Picciani Benjamin Maranhão
Lúcia Braga Luiz Bittencourt
Moraes Souza Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

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

José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Átila Lira Eduardo Barbosa
Carlos Alberto Leréia Narcio Rodrigues
Walter Barelli 1 vaga

PP
Érico Ribeiro 2 vagas
Pedro Henry

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá

Milton Cardias Homero Barreto (Licenciado) vaga do

Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Medeiros 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
João Fontes Alceu Collares

PCdoB



Daniel Almeida vaga do Bloco PFL,

PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

Vanessa Grazziotin vaga do Bloco

PFL, PRONA

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

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

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

Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

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

PSC
Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Carlito Merss
Devanir Ribeiro Marco Maia
Hélio Esteves Paulo Pimenta
Telma de Souza Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira Marcello Siqueira
Marcelo Castro vaga do PPS Pedro Chaves

Mauro Lopes (Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Eliseu Resende Claudio Cajado
Lael Varella 3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto (Licenciado) Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PP ocupa a
vaga)

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

PT



José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL 1 vaga

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB

Mauro Benevides
PFL

Vilmar Rocha
PTB

Vicente Cascione
PL

Lincoln Portela
PDT

Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

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

Daniel Almeida 1 vaga



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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Coriolano Sales
Eduardo Sciarra Kátia Abreu
Roberto Brant Paulo Magalhães

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Wasny de Roure 5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte Vadão Gomes
Pedro Corrêa 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.



Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato (Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 007-A, DE

2003, QUE "ALTERA O INCISO II DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO".
Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)

2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Eduardo Valverde
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Maurício Rands Selma Schons
Neyde Aparecida Simplício Mário
Walter Pinheiro Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Leandro Vilela
Benjamin Maranhão 4 vagas
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Fernando de Fabinho 4 vagas
Luiz Carreira
Robério Nunes

PSDB
Domiciano Cabral Eduardo Barbosa
Rafael Guerra João Campos
Sebastião Madeira 1 vaga

PP
Mário Negromonte Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa Érico Ribeiro
Vadão Gomes 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Pedro Fernandes Jovair Arantes
1 vaga 1 vaga

PL
Amauri Gasques Neucimar Fraga
(Dep. do PDT ocupa a
vaga) Remi Trinta

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

PPS
Geraldo Resende Ivan Paixão

PSB
Carlos Mota vaga do PL Jorge Gomes
Dr. Ribamar Alves

PDT
Ademir Camilo vaga do PL Dr. Rodolfo Pereira
Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)



Titulares Suplentes
PT

Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro Antonio Carlos Magalhães
Neto

Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Hamilton Casara 3 vagas
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas

Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga) Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Mendes
Thame Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga) João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)



1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães
Neto

Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Marcelino Fraga Ann Pontes
Nelson Trad Osmar Serraglio
(Dep. do PMR ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos
PSB

Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA

INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,
CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,



DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE
PREFEITO).

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
2 vagas 2 vagas

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)



PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
Milton Cardias

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia José Eduardo Cardozo
João Paulo Cunha Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Bassuma Maurício Rands
Mariângela Duarte Paulo Rubem Santiago
Odair Cunha 2 vagas
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad
Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA

Luiz Carlos Santos Edmar Moreira vaga do PL

Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães 3 vagas
Vilmar Rocha

PSDB
Bonifácio de Andrada Vicente Arruda
Bosco Costa 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Edna Macedo
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Carlos Mota vaga do PL

Sandra Rosado 1 vaga
PDT

Ademir Camilo vaga do PL Alceu Collares
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A, DE

2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" E
ACRESCENTA ALÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO

DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,

PARA USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
João Grandão César Medeiros
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Kátia Abreu



Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Carlos Alberto Leréia
Walter Feldman (Licenciado) Julio Semeghini
1 vaga Narcio Rodrigues

PTB
Iris Simões 3 vagas
Jefferson Campos vaga do PMDB

Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Remi Trinta Ricardo Rique
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC

Costa Ferreira (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno vaga do PP

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - s/ 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto (Licenciado)
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB



Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PP



Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE

2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "MODIFICA A
REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 29B À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE
DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ana Guerra
João Grandão Durval Orlato
Luiz Eduardo Greenhalgh Eduardo Valverde
Maria do Carmo Lara 3 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

PMDB
Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Marcelo Barbieri
Marcelino Fraga 3 vagas
Mauro Benevides
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Carlos Batata 4 vagas
Fernando de Fabinho
Gervásio Silva
Ivan Ranzolin

PSDB
Átila Lira Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia 2 vagas
Gonzaga Mota

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Nilton Baiano Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo 3 vagas
Fernando Gonçalves
Marcus Vicente

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Inaldo Leitão Milton Monti
Neucimar Fraga Oliveira Filho

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Jorge Gomes Júlio Delgado

PDT
Mário Heringer Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Fernando Maia Leal-
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB
Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas



Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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
Gilmar Machado 5 vagas
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Vilmar Rocha 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho João Correia
André Zacharow vaga do PDT Lupércio Ramos vaga do PPS

Edson Ezequiel (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Helenildo Ribeiro
Nicias Ribeiro Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas 2 vagas
1 vaga

PP

Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

PTB
2 vagas Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Reinaldo
1 vaga

PL
Wellington Roberto Heleno Silva
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
PPS

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO

SECRETO NAS DECISÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB



Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça 4 vagas
José Rocha
Luiz Carreira vaga do PTB

Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel Darci Coelho
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL
Aracely de Paula Carlos Nader

Inaldo Leitão José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Raimundo Santos
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
PSB

Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Luiz Piauhylino

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

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

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (Licenciado)
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos



PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado) Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto (Licenciado) Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm



Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Júnior Betão
Lincoln Portela Reinaldo Betão
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Benjamin Maranhão
Jader Barbalho Marinha Raupp
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nelson Bornier 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho 4 vagas
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa 3 vagas
Gonzaga Mota
João Castelo

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão 3 vagas

Medeiros
Sandro Mabel

PPS
Fernando Estima Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins



PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales (Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado) 3 vagas
Edmar Moreira vaga do PL

Félix Mendonça
1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Edison Andrino
Gilberto Nascimento Osmar Serraglio
Mauro Lopes Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão (Dep. do PV ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Chico Sardelli vaga do PSB

Leonardo Mattos

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNICÍPIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Colombo
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Fátima Bezerra Luci Choinacki
Iara Bernardi Nazareno Fonteles
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Eduardo Cunha Leonardo Picciani
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Osmar Serraglio 2 vagas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro César Bandeira vaga do PV

Luiz Carreira Eduardo Sciarra
Paulo Magalhães Fernando de Fabinho
Vilmar Rocha Gervásio Silva vaga do PP

Júlio Cesar
Ney Lopes

PSDB
Antenor Naspolini Luiz Carlos Hauly
Lobbe Neto Yeda Crusius
Professora Raquel
Teixeira 1 vaga

PP

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

Márcio Reinaldo Moreira 2 vagas
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
1 vaga Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PC do B



Alice Portugal Vanessa Grazziotin
PV

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

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE

2002, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 17 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISCIPLINAR AS

COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2º Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Luiz Bassuma
Maurício Rands Luiz Couto
Nelson Pellegrino Rubens Otoni
Odair Cunha Simplício Mário
Vitorassi 2 vagas
1 vaga

PMDB
Henrique Eduardo Alves Átila Lins vaga do PPS

Mauro Benevides Eduardo Cunha
Mendes Ribeiro Filho 4 vagas
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino Edmar Moreira vaga do PL

Robério Nunes Eduardo Sciarra
Vic Pires Franco Murilo Zauith

Rodrigo Maia
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio 3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel

PTB
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Edna Macedo
Pastor Reinaldo Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Miguel de Souza
Sandro Mabel (Dep. do PDT ocupa a vaga)

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

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Luiza Erundina

PDT
Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Sérgio Miranda vaga do PC do B Luiz Piauhylino
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a
vaga) 1 vaga

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco Olavo Calheiros
Teté Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Laura Carneiro 4 vagas
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 2 vagas
Sandra Rosado vaga do PMDB

1 vaga
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:



1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa José Chaves
José Militão (Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE".

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Ivo José Iara Bernardi
Luciano Zica Leonardo Monteiro
Orlando Desconsi Mariângela Duarte
Selma Schons Mauro Passos

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann 4 vagas
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Lino Rossi (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Mário Negromonte

PTB
José Militão Jefferson Campos
Jovair Arantes Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)



Titulares Suplentes
PT

João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Sérgio
Luiz Alberto Marco Maia
Luiz Bassuma Paulo Rubem Santiago

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Wladimir Costa Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Nelson Bornier
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Aldir Cabral
Carlos Melles Almir Moura
Eduardo Sciarra Claudio Cajado
Gervásio Silva Fernando de Fabinho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Iris Simões Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
Jaime Martins Aracely de Paula
José Carlos Araújo Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
Paulo Baltazar vaga do PC do B

PDT
Mário Heringer Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)



Titulares Suplentes
PT

Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vilmar Rocha 1 vaga
PP

Dr. Benedito Dias Leodegar Tiscoski
Francisco Appio Vadão Gomes
Ricardo Barros 1 vaga

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini

Antonio Carlos Mendes Thame Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

1 vaga Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT

Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman (Licenciado)
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves

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

Paulo Gouvêa 1 vaga
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha



Selma Schons Wasny de Roure
Vignatti Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Ana Alencar
Lobbe Neto Rafael Guerra
Zenaldo Coutinho Thelma de Oliveira

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto (Licenciado) Alex Canziani
Milton Cardias 2 vagas

PL
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Lincoln Portela Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Ivan Paixão Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Devanir Ribeiro
Henrique Afonso Eduardo Valverde
João Grandão Fernando Ferro
Luciano Zica Nilson Mourão
Zé Geraldo Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga) 1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Jovair Arantes
Paes Landim Pastor Reinaldo
Pastor Frankembergen (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga) Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque 1 vaga
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves
PC do B

Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga



Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas Pedro Corrêa
2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
Silvio Torres Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão Colbert Martins

PSB

Dr. Ribamar Alves João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PV
Chico Sardelli vaga do Bloco PL, PSL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia



Bismarck Maia Lobbe Neto
Silvio Torres Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão (Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga) 1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Barbieri Marcelo Castro
Wilson Cignachi Paulo Afonso
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues

Nilson Pinto 1 vaga
PTB

Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara



Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

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

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença

PSB
Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas

Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
Ivan Paixão 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres



PTB

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

Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira

PTB
Jovair Arantes 3 vagas

Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga) Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Zezéu Ribeiro 1 vaga
PFL

André de Paula (Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro



Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos

1 vaga
PTB

Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)



1 vaga 2 vagas
PTB

Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto
Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado) Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
1 vaga Roberto Balestra

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado (Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL

André de Paula Antonio Carlos Magalhães
Neto

Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PSDB



Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB

Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões Homero Barreto (Licenciado)
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro 1 vaga

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar



Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio

João Matos (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
1 vaga Rafael Guerra

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga) Paes Landim

Bloco PL, PSL

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Melles

PP
Benedito de Lira

PTB
Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E



OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E
EMPREGO DOMÉSTICO.

Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS

Cláudio Magrão Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Leonardo Monteiro
Henrique Afonso Walter Pinheiro
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Zico Bronzeado 1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann

Leandro Vilela 2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga) 2 vagas

1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Josué Bengtson Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

PRONA

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga



PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSB
Carlos Mota

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO



CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB

João Almeida
PTB

Jonival Lucas Junior
Bloco PL, PSL

Amauri Gasques
PPS

Colbert Martins
PSB

Jorge Gomes
PC do B

Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

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

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB



Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -
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