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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO Nº 22, LEGISLATIVO DE 2006(*)

Aprova o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imate-
rial, celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, cele-

brada em Paris, em 17 de outubro de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 

resultar em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso 1 do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de fevereiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-

deral.

(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de 19-1-2006

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 23, DE 2006(*)

Aprova o texto do Acordo de Santa Cruz de La Sierra Constitutivo da Secretaria-
Geral Ibero-Americana, assinado pelo Brasil em 12 de julho de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Santa Cruz de La Sierra da Secretaria-Geral Ibero-Ameri-

cana, assinado pelo Brasil em 12 de julho de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 

resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do 
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1º de fevereiro de 2006. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-

deral.

(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 26-1-2006
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Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 268, de 2005, que o Con-
gresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do 
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado 
com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

LEI Nº 11.272, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e 
da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$1.498.314.101,00 (um bilhão, 
quatrocentos e noventa e oito milhões, trezentos e quatorze mil, cento e um reais) para os fins 
que especifica.

Art. 12 Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, no valor global de R$1.498.314.101,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa 
e oito milhões, trezentos e quatorze mil, cento e um reais), para atender à programação constante do Anexo 1 
desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:

I – excesso de arrecadação, no valor de R$999.075.807,00 (novecentos e noventa e 
nove milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e sete reais), sendo:

a) R$133.817.460,00 (cento e trinta e três milhões, oitocentos e dezessete mil, qua-
trocentos e sessenta reais) de Recursos Ordinários;

b) R$22.570.693,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e no-
venta e três reais) de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

c) R$678.724.380,00 (seiscentos e setenta e oito milhões, setecentos e vinte e 
quatro mil, trezentos e oitenta reais) da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido das Pessoas 
Jurídicas;

d) R$141.908.497,00 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e oito mil, quatro-
centos e noventa e sete reais) da Contribuição sobre Movimentação Financeira;

e) R$17.534.777,00 (dezessete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos 
e setenta e sete reais) de Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia;

f) R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) de Recursos Próprios Não-
Financeiros; e

g) R$20.000,00 (vinte mil reais) de Recursos Próprios Financeiros; e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$499.238.294,00 (qua-

trocentos e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais), 
conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º A programação constante do Anexo 1 desta Lei observará em sua execução os valores au-
torizados para empenho e pagamento, em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 2 de fevereiro de 2006. 185º da Independência e 118º da República. – Senador 

Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06159 



06160 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06161 



06162 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06163 



06164 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06165 



06166 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06167 



06168 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06169 



06170 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06171 



06172 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06173 



06174 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06175 



06176 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06177 



06178 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06179 



06180 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06181 



06182 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06183 



06184 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06185 



06186 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06187 



06188 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006
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SEÇÃO I
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DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁ-
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RO DE 2006

*Inexistência de quórum regimental para 
abertura da sessão.
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de normas para as eleições. .................................. 06391

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP). .................... 06392

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) 
– Indagação à Presidência sobre a tramitação do 
Projeto de Lei nº 5.855, de 2005, relativo ao esta-
belecimento de normas para as eleições. ............. 06392

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Miro Teixeira. .................................... 06392

SANDRO MABEL (PL, GO – Como Líder) – 
Homenagem ao ex-Deputado Valdemar Costa Neto 
pela iniciativa da proposta de criação do FUNDEB. 
Manifestação do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Nelson Jobim, acerca de críticas 
à sua atuação. ....................................................... 06393

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Comuni-
cação ao Plenário sobre a manutenção do registro 
de presença no painel para a sessão ordinária de 
hoje. ....................................................................... 06394

CABO JÚLIO (PMDB, MG – Pela ordem) 
– Questionamento sobre a existência de amparo 
regimental para a decisão da Presidência sobre a 
manutenção do painel. .......................................... 06394

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 
sobre a abertura de novo painel para registro de 
presença na sessão ordinária de hoje. .................. 06394

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
FERNANDO FERRO (PT, PE). .............................. 06394

FÁTIMA BEZERRA (PT, RN – Pela ordem) 
– Regozijo com a aprovação da proposta de emen-
da à Constituição sobre a criação do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. ............................................................ 06394

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso ao 
Plenário sobre a consolidação das listas de presen-
ça das sessões extraordinária e ordinária. ............ 06395

NEYDE APARECIDA (PT, GO – Pela ordem) 
– Regozijo com a aprovação da proposta de emen-
da à Constituição sobre a criação do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. ............................................................ 06395

ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP – Pela or-
dem) – Manifestação de pesar pelo falecimento da 
genitora do Senador Tasso Jereissati. ................... 06395

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Associação da 
Presidência às manifestações de pesar pelo faleci-
mento da genitora do Senador Tasso Jereissati. ... 06395

FERNANDO FERRO (PT, PE – Pela ordem) 
– Associação às manifestações de pesar pelo fa-
lecimento da genitora do Senador Tasso Jereissati 
e às homenagens póstumas ao ex-Deputado Es-
tadual Ribeiro Godoy. ............................................ 06396

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solidariedade 
da Presidência às manifestações de pesar pelo fale-
cimento do ex-Deputado Estadual Ribeiro Godoy. 06396

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 06396
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Aprovação, em segundo turno, da proposta 
de emenda à Constituição. .................................... 06396

Anúncio da dispensa da votação da redação 
final. ....................................................................... 06404

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. ...................................................................... 06404

EDUARDO CAMPOS (PSB, PE – Pela ordem) 
– Manifestação de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Ribeiro Godoy e da genitora do Senador 
Tasso Jereissati. .................................................... 06404

LUCI CHOINACKI (PT, SC – Pela ordem) 
– Regozijo com a aprovação da proposta de emen-
da à Constituição sobre a criação do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB. Reportagem Sem-teto faz biblioteca 
em prédio invadido, publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo. Proposta à Presidência de realização de 
campanha na Casa para doação de livros à biblio-
teca citada na reportagem. .................................... 06404

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apoio à su-
gestão da Deputada Luci Choinacki. ..................... 06405

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado PAULO GOUVÊA (PL, RS). .. 06408

KELLY MORAES (PTB, RS – Pela ordem) 
– Reconhecimento pelo Ministério da Educação do 
Curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. ................... 06408

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado VIEIRA REIS (PMR, RJ). ...... 06408

SELMA SCHONS (PT, PR – Pela ordem. Dis-
curso retirado pela oradora para revisão.) – Regozijo 
com a aprovação da proposta de emenda à Cons-
tituição sobre a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB. Realização da 2ª Conferência Nacional de 
Aqüicultura e Pesca, em Brasília, Distrito Federal. 
Potencialidades do setor pesqueiro nacional. ....... 06408

Usou  da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL (PP, 
MG)  ....................................................................... 06409

MARCELO ORTIZ (PV, SP – Pela ordem) 
– Importância da votação do substitutivo apresen-
tado pelo Deputado Moreira Franco ao Projeto de 
Lei nº 5.855, de 2005, sobre estabelecimento de 
normas para as eleições. ....................................... 06409

COSTA FERREIRA (PSC, MA – Pela ordem) 
– Aumento entre os jovens do consumo de drogas 
sintéticas de alto poder alucinógeno. .................... 06409

AIRTON ROVEDA (PPS, PR – Pela ordem) 
– Crise da agricultura brasileira, notadamente no 
Estado do Paraná. Mobilização de agricultores pa-
ranaenses no Município de Palmeira. Reexame, 
pelo Ministério do Meio Ambiente, da proposta de 
criação de reservas ambientais na região de Cam-
pos Gerais, no Paraná. .......................................... 06409

ADELOR VIEIRA (PMDB, SC – Pela ordem) 
– Regozijo com a aprovação pela Casa, em segun-
do turno, da proposta de emenda à Constituição 
sobre criação do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB. .......... 06410

MIRO TEIXEIRA (PDT, RJ – Pela ordem) 
– Pedido à Presidência de encaminhamento à Co-
missão Especial de proposta de emenda à Consti-
tuição apresentada pelo orador.  ........................... 06410

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CABO JÚLIO (PMDB, MG).  .................................. 06410

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso 
ao Plenário sobre a abertura do painel eletrônico 
às 14h, na forma regimental.  ................................ 06410

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ALBERTO FRAGA (PFL, 
DF), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT, AL), 
OSÓRIO ADRIANO (PFL, DF), ELISEU PADILHA 
(PMDB, RS). .......................................................... 06410

VI – Encerramento
2 – ATA DA 24ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 5ª SESSÃO LE-
GISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 52ª LEGIS-
LATURA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006

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

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 2-2-06
BISMARCK  MAIA (PSDB, CE – Como Lí-

der) – Manifestação de pesar pelo falecimento da 
genitora do Senador Tasso Jereissati, Maria de 
Lourdes Ribeiro Jereissati. Razões de ameaças 
contra o radialista Tácito Gomes, da Rádio Sinal 
de Aracati, do Município de Aracati, Estado do Ce-
ará. Encaminhamento de correspondência sobre 
o caso à Presidência da Associação Brasileira de 
Imprensa. Confiança nas ações do Diretor-Geral 
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, Mauro Barbosa da Silva, para retoma-
da da duplicação de ponte sobre o Rio Jaguaribe, 
na BR-304. ............................................................. 06414

IV – Pequeno Expediente
GUILHERME  MENEZES (PT, BA) – Morosi-

dade do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
de ação em favor dos índios pataxó hã-hã-hãe, no 
Estado da Bahia. ................................................... 06416

PAULO  DELGADO (PT, MG) – Manifestação 
de pesar pela morte da genitora do Senador Tasso 
Jereissati, Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati. Dis-
curso do Presidente dos Estados Unidos, George 
Bush, sobre a importância das pesquisas na área 
de energia. Necessidade de investimentos em alta 
tecnologia militar pelo Brasil. ................................. 06416

CORONEL  ALVES (PL, AP) – Votação pela 
Casa, em segundo turno, da proposta de emenda à 
Constituição sobre a criação do Fundo de Manuten-



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06197 

ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB. Retirada de gratificação especial concedida 
aos docentes dos ex-Territórios Federais. Baixos 
salários dos professores no Estado do Amapá. .... 06417

VANDERLEI  ASSIS (PP, SP) – Repúdio a 
matérias publicadas pelo Jornal do Brasil contra 
o orador.  ................................................................ 06417

CORIOLANO  SALES (PFL, BA) – Contra-
dições da Pesquisa Mensal de Emprego realizada 
pelo IBGE. ............................................................. 06418

ANTENOR  NASPOLINI (PSDB, CE) – Mani-
festação de pesar pelo falecimento da genitora do 
Senador Tasso Jereissati, Maria de Lourdes Ribeiro 
Jereissati. Violência contra a criança no País. ....... 06418

JOÃO  FONTES (PDT, SE) – Indignação de 
Magistrados contra declarações e atos do Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson 
Jobim. .................................................................... 06419

LINCOLN  PORTELA (PL, MG) – Regozijo 
com a criação do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB.  ......... 06420

REINALDO  BETÃO (PL, RJ – Pela ordem) 
– Implantação, no Município de Magé, Estado do 
Rio de Janeiro, do Projeto Abrindo Portas, destinado 
à inclusão de pessoas carentes e de portadores de 
necessidades especiais no mercado de trabalho. . 06420

PAULO  RUBEM SANTIAGO (PT, PE) – Repú-
dio à prisão preventiva de lideranças do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Pernambuco. 
Apoio à luta pela reforma agrária no Estado. ......... 06420

JOÃO  ALFREDO (PSOL, CE) – Associação 
a pronunciamento do Deputado Paulo Rubem San-
tiago sobre a ilegalidade de prisão preventiva de 
militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Manifesto de entidades da sociedade 
civil sobre o caso. .................................................. 06421

LUIZ  COUTO (PT, PB) – Contestação a ma-
térias veiculadas pela imprensa do Estado da Para-
íba sobre a omissão do orador ante denúncias de 
prática de tortura. .................................................. 06422

EDINHO  BEZ (PMDB, SC) – Urgência no 
credenciamento, pelo Ministério da Saúde, da nova 
Unidade de Oncologia do Hospital Nossa Senhora 
da Conceição, do Município de Tubarão, Estado de 
Santa Catarina. ...................................................... 06422

EDUARDO  VALVERDE (PT, RO) – Acerto 
da criação, pela Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República, do Plano 
de Ações Integradas para Prevenção e Controle da 
Tortura no Brasil. Reivindicação da inclusão do Es-
tado de Rondônia no plano. Participação do Prefeito 
de Porto Velho, Roberto Sobrinho, em reunião no 
Ministério da Defesa para debate do Projeto Calha 
Norte. ..................................................................... 06423

ZÉ  GERALDO (PT, PA) – Empenho do Minis-
tério de Minas e Energia na organização do garimpo 
de Serra Pelada, no Estado do Pará. Reivindicação 
à Casa Civil da Presidência da República de con-
templação dos garimpeiros não cadastrados em 
cooperativas. .......................................................... 06423

JOÃO  MAGNO (PT, MG) – Assinatura, pela 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Es-
tado de Minas Gerais, de convênios para execução 
da última etapa do Programa Pró-Acesso, destina-
do à pavimentação de vias de acesso rodoviário a 
Municípios. ............................................................. 06423

B . SÁ (PSB, PI) – Solicitação ao Ministério 
da Integração Nacional de retomada do fornecimen-
to de água aos Municípios atingidos pela seca na 
Região Nordeste.  .................................................. 06424

MARCELO  ORTIZ (PV, SP) – Possibilidade de 
destinação ao Programa Bolsa-Família de recursos 
orçamentários do Ministério da Saúde. Existência 
de emendas orçamentárias para as Santas Casas 
de Misericórdia. ..................................................... 06424

DR . HELENO (PSC, RJ) – Liderança alcança-
da pelo Município de Duque de Caxias no ranking 
das exportações do Estado do Rio de Janeiro. Al-
teração do Projeto de Lei nº 5.855, de 2005, sobre 
o estabelecimento de normas para as eleições. ... 06424

DR . BENEDITO DIAS (PP, AP) – Comemo-
ração do aniversário natalício da filha do orador, 
Mayssa Dias. Aprovação da proposta de emenda 
à Constituição sobre a contratação dos agentes 
comunitários de saúde pela administração públi-
ca. Transcurso do 248º aniversário de fundação de 
Macapá, Capital do Estado do Amapá.  ................ 06425

ZÉ  LIMA (PP, PA) – Descaso do Governo 
Federal com a pavimentação da BR-163 no trecho 
Cuiabá/Santarém. Visita do Governador Simão Ja-
tene à municipalidade. Reportagem do jornal O Li-
beral sobre a incompetência da Fundação Nacional 
de Saúde – FUNASA. ............................................ 06426

EVANDRO  MILHOMEN (PSB, AP) – Direito 
do orador de apresentação de emendas ao Orça-
mento Geral da União de 2006. ............................. 06427

CARLOS  BATATA (PFL, PE) – Apresentação 
de proposição. ....................................................... 06428

ZULAIÊ  COBRA (PSDB, SP) – Artigo Apesar 
de vocês!, a respeito do Governo Federal, de autoria 
da ex-Deputada Sandra Cavalcanti, publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo.  ............................... 06428

PAULO  MAGALHÃES (PFL, BA – Como Lí-
der) – Teor do discurso proferido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, 
por ocasião da abertura dos trabalhos judiciários 
de 2006. Aprovação, pelo Conselho Monetário Na-
cional, da proposta de renegociação de dívidas de 
produtores de cacau. ............................................. 06429

MAURO  BENEVIDES (PMDB, CE) – Cria-
ção de Comissão Especial destinada à apreciação 
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da Proposta de Emenda à Constituição nº 333, de 
2004, sobre o limite de despesas e a composição 
das Câmaras de Vereadores brasileiras. ............... 06433

ANTONIO  CARLOS BISCAIA (PT, RJ) – Di-
vulgação pela mídia de matérias sobre a existência 
de milícias armadas no Estado do Rio de Janeiro. 
Caos do setor de segurança pública estadual. Lisura 
de viagens realizadas pelo Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. ......................................................... 06434

EDMUNDO  GALDINO (PDT, TO) – Ocor-
rência de surto de doença ocular nas imediações 
do Município de Araguatins, Estado do Tocantins. 
Matéria do Jornal do Tocantins sobre o assunto. 
Morte de crianças por doença não identificada na 
reserva indígena de apinajé. ................................. 06435

LINCOLN  PORTELA (PL, MG – Como Líder) 
– Apoio à proposta de redução de gastos de cam-
panhas eleitorais.  .................................................. 06436

ANDRÉ  COSTA (PDT, RJ) – Razões do baixo 
prestígio da Casa junto à opinião pública. Apuração 
dos indícios de crime de responsabilidade pratica-
dos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  ..... 06437

CHICO  ALENCAR (PSOL, RJ – Como Líder) 
– Apoio à proposta sobre a redução de gastos de 
campanhas eleitorais.  ........................................... 06437

BABÁ  (PSOL, PA) – Participação no Fórum 
Social Mundial realizado em Caracas, Venezuela. 
Mobilização dos trabalhadores brasileiros contra a 
política econômica do Governo Luiz Inácio Lula da 
Silva.  ..................................................................... 06438

MAURO  PASSOS (PT, SC) – Importância 
da realização de campanha de valorização do voto 
pela Câmara dos Deputados. ................................ 06439

LÚCIA  BRAGA (PMDB, PB) – Campanha 
difamatória empreendida pela imprensa brasileira 
contra a Câmara dos Deputados. .......................... 06439

ZULAIÊ  COBRA (PSDB, SP – Pela ordem) 
– Apoio ao discurso do Deputado André Costa sobre 
a necessidade de registro do nome do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no relatório final da CPMI 
dos Correios. Entrevista concedida pelo Deputado 
Osmar Serraglio à revista Veja. Críticas à atuação 
do Conselho Nacional de Justiça. Combate ao ne-
potismo no Poder Judiciário.  ................................. 06440

COSTA  FERREIRA (PSC, MA – Como Líder) 
– Aperfeiçoamento do sistema presidencialista de 
governo no Brasil. .................................................. 06441

FERNANDO  FERRO (PT, PE – Como Líder) 
– Contestação ao pronunciamento da Liderança do 
PSDB sobre o desempenho da economia brasileira. 
Expressiva melhoria dos indicadores socioeconômi-
cos na gestão petista. Avocação, por Governos Es-
taduais e Municipais, da autoria de obras realizadas 
em parceria com o Governo Federal. Interiorização 
do ensino superior pelo Governo petista. .............. 06441

DEVANIR  RIBEIRO (PT, SP – Pela ordem) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 06443

JORGE  GOMES (PSB, PE) – Apoio ao pro-
nunciamento do Deputado Fernando Ferro sobre a 
atuação do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Car-
ta do Fórum de Mulheres de Pernambuco sobre o 
elevado número de assassinatos de mulheres no 
Estado. ................................................................... 06443

OSVALDO  BIOLCHI (PMDB, RS – Como 
Líder) – Arquivamento de denúncia apresentada 
pelo Deputado Mauro Passos contra o orador.  .... 06445

BOSCO  COSTA (PSDB, SE) – Contribuição 
do setor agropecuário para o incremento das ex-
portações brasileiras. Queda na produção agrope-
cuária em 2005. ..................................................... 06447

INÁCIO  ARRUDA (PCdoB, CE) – Efeitos 
da seca na Região Nordeste. Apoio ao Projeto de 
Transposição de Águas do Rio São Francisco. Rele-
vância do Projeto de Lei nº 6.366, de 2005, sobre a 
regulamentação do Sistema de Inclusão Previden-
ciária. ..................................................................... 06447

MAURO  PASSOS (PT, SC – Pela ordem) 
– Esclarecimento sobre a representação apresen-
tada à Corregedoria da Casa contra o Deputado 
Osvaldo Biolchi. ..................................................... 06448

JOÃO  ALFREDO (PSOL, CE – Pela ordem) 
– Protesto contra a destinação, pelo Governo do 
Estado do Ceará, de recursos à escola de samba 
Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janei-
ro, para inclusão da transposição de águas do Rio 
São Francisco no tema do desfile carnavalesco de 
2006. ...................................................................... 06448

LUCI  CHOINACKI (PT, SC) – Realização do 
VI Fórum Social Mundial, em Caracas, Venezuela. 
Situação política da América Latina.  .................... 06449

HELENILDO  RIBEIRO (PSDB, AL) – Amea-
ça de realização de greve pelos policiais federais. 
Apoio às reivindicações da categoria.  .................. 06449

MANATO  (PDT, ES) – Esclarecimento acerca 
de artigo sobre suposto recebimento, pelo Estado 
do Espírito Santo, de recursos provenientes de 
emenda de autoria da Deputada Rose de Freitas, 
publicado pelo Jornal do Estado do Espírito San-
to. Inauguração, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, de subestação em linha de transmissão de 
energia elétrica entre os Municípios de Ouro Preto, 
Estado de Minas Gerais, e Serra, Estado do Espíri-
to Santo. Adiantamento, pelo Governo Federal, de 
royalties pela prospecção de petróleo ao Governo 
capixaba. Investimentos infra-estruturais federais no 
Espírito Santo. Elevação do índice de desemprego 
no País. Expectativa de geração de novos postos 
de trabalho com a implementação das parcerias 
público-privadas. Importância da retomada, pelo 
Governo Federal, de investimentos na área social. 
Banalização da violência no País. Destinação de 
maiores recursos orçamentários para a área de 
repressão a entorpecentes. Denúncia do jornal 
Folha de S.Paulo sobre ocorrência de fraudes no 
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pagamento do benefício de auxílio-doença. Univer-
salização dos serviços de saneamento básico. ..... 06450

FERNANDO  FERRO (PT, PE) – Transcurso 
do 127º aniversário de emancipação político-admi-
nistrativa do Município de Garanhuns, Estado de 
Pernambuco. .......................................................... 06454

ALMERINDA  DE CARVALHO (PMDB, RJ) 
– Transcurso do 29º aniversário de instalação do 
21º Batalhão da Polícia Militar no Município de São 
João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro. ............. 06455

JACKSON  BARRETO (PTB, SE) – Reali-
zação, pelo Senado Federal, de sessão solene ao 
ensejo do transcurso do 50º aniversário da posse 
do Presidente da República Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. ............................................................. 06455

CARLOS  DUNGA (PTB, PB) – Instalação 
provisória do Governo do Estado da Paraíba no 
Município de Pombal. Concessão de incentivos à 
agricultura irrigada no Estado. Manutenção do Pro-
grama do Leite, instituído pelo Governo Federal. .. 06455

NELSON  MARQUEZELLI (PTB, SP) – Apro-
vação, pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, de substitutivo ao projeto 
de lei complementar sobre a abertura do mercado 
de resseguros no Brasil. Apoio às reivindicações 
dos funcionários do Banco Santander Banespa.  . 06456

BENJAMIN  MARANHÃO (PMDB, PB) – Reu-
nião do orador com o Ministro da Saúde, Saraiva 
Felipe, para debate da situação financeira do Hos-
pital Napoleão Laureano, em João Pessoa, Estado 
da Paraíba.  ........................................................... 06456

WLADIMIR  COSTA (PMDB, PA) – Recep-
tividade do Ministro da Saúde, Saraiva Felipe, às 
reivindicações apresentadas por Parlamentares. 
Justificativa da ausência do orador em sessão an-
terior. ...................................................................... 06457

INOCÊNCIO  OLIVEIRA (PL, PE) – Compro-
misso da primeira encíclica do Papa Bento XVI com 
a justiça social. ...................................................... 06457

GERALDO  RESENDE (PPS, MS) – Lança-
mento, pelo Fórum Empresarial do Setor Produti-
vo, do movimento De Olho no Imposto, em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Apoio à 
proposta de discriminação de tributos em notas 
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O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
havendo quorum regimental para abertura da ses-
são, nos termos do § 3° do art. 79 do Regimento In-
terno, aguardaremos até meia hora para que ele se 
complete.

ÀS 9 HORAS E 3 MINUTOS COMPARE-
CEM À CASA OS SRS.:

Inocêncio Oliveira

AMAPÁ

DR. BENEDITO DIAS PP
Total de Amapá: 1

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
RAIMUNDO SANTOS PL
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 3

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 1
RONDONIA
EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondonia: 1

ACRE

JOÃO TOTA PP
Total de Acre: 1

TOCANTINS

OSVALDO REIS PMDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

LÉO ALCÂNTARA PSDB
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

B. SÁ PSB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 2

SERGIPE

IVAN PAIXÃO PPS
Total de Sergipe: 1

BAHIA

CORIOLANO SALES PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LEONARDO MONTEIRO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZIO PP
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS SANTANA PT
EDUARDO CUNHA PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PP

Ata da 23ª Sessão, Extraordinária, Matutina, da 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária, da 52ª Legislatura,  

em 2 de fevereiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário;  

Reginaldo Germano, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO GRIPP PL
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

ARLINDO CHINAGLIA PT
DELFIM NETTO PMDB
JAMIL MURAD PCdoB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MEDEIROS PL
ROBERTO GOUVEIA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

DR. ROSINHA PT
NELSON MEURER PP
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

FERNANDO CORUJA PPS
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
FRANCISCO APPIO PP
HENRIQUE FONTANA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 54 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

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

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2° Secre-

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

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

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

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 35, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 45/06

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Tratado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname so-
bre Assistência Jurídica Mútua em Matéria 
Penal, assinado em Paramaribo, em 16 de 
fevereiro de 2005

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto 
à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, interino, o texto do 
Tratado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Suriname sobre 
Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal, assinado 
em Paramaribo,  16 de fevereiro de 2005.

Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva, Presidente.

EM Nº 490/DAI/DJ – MRE – PAIN –BRAS–SURI

Brasília, 23 de dezembro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem que 
encaminha o texto do Tratado de Assistência Jurídica 
Mútua em Matéria Penal entre a República Federati-
va do Brasil e a República do Suriname, assinado em 
Paramaribo, 16 de fevereiro de 2005.
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2. O instrumento em apreço foi firmado com o pro-
pósito de tornar mais eficaz a aplicação da lei de ambos 
os países no que respeita a investigação, ação penal e 
prevenção do crime, por meio de cooperação e assistên-
cia jurídica mútua. Inscreve-se, portanto, num contexto 
de ampla assistência, refletindo a tendência atual de 
aprofundar a cooperação judiciária internacional para 
o combate à criminalidade. A assistência inclui tomada 
de depoimentos, fornecimento de documentos, localiza-
ção ou identificação de pessoas, busca e apreensão de 
produtos do crime, devolução de ativos e qualquer outro 
tipo de assistência acordada ente as Partes.

3. O mecanismo de intercâmbio entre as Partes con-
siste na designação do Ministério da Justiça do Brasil e da 
Procuradoria-Geral do Suriname ou outras autoridades por 
eles indicadas para funcionarem na qualidade de Autorida-
des Centrais, encarregadas da tramitação das solicitações 
de cooperação formuladas com base no Tratado. A utiliza-
ção de Autoridades Centrais para a tramitação de pedidos 
de cooperação jurídica visa a tornar os procedimentos mais 
expeditos e, em conseqüência, mais eficazes.

4. É importante assinalar que o texto do Tratado 
contempla a sua compatibilidade com as leis internas 
das Partes ou com outros acordos sobre assistência 
jurídica mútua que as Partes tenham ratificado. A pro-
teção da confidencialidade das solicitações e o sigilo 
das informações não necessárias à investigação encon-
tram-se igualmente salvaguardadas pelo instrumento. 
Foram previstos, ademais, dispositivos específicos que 
determinam os procedimentos a serem seguidos por 
ambas as Partes quanto à identificação, rastreamento, 
bloqueio e seqüestro dos produtos e instrumentos do 
crime, bem como com relação à devolução e à divi-
são de ativos apreendidos e à devolução de dinheiro 
público apropriado indevidamente.

5. Extenso e pormenorizado, o Tratado visa a insti-
tuir mecanismo moderno de cooperação que agilizará o 
intercâmbio de informações e providências judiciais no 
âmbito da assistência jurídica mútua em matéria penal.

6. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Legislativo, submeto a Vossa Excelên-
cia às cópias autênticas do Tratado, juntamente com o 
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
raes Neto.

TRATADO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA RE-
PÚBLICA DO SURINAME SOBRE ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Suriname (doravante 

denominadas “as Partes”),

Desejosos de melhorar a efetividade das autori-
dades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos 
os países, na investigação, inquérito e prevenção do 
crime por meio de cooperação e assistência jurídica 
mútua em matéria penal,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 
Alcance da Assistência

1. As Partes prestarão uma à outra assistência 
jurídica mútua, nos dispositivos do presente Tratado, 
em relação à investigação, inquérito e prevenção de 
crimes e processos relacionados à matéria penal, den-
tro dos limites de suas legislações.

2. As Partes trocarão, por meio de suas Autori-
dades Centrais, uma lista de autoridades competen-
tes para solicitar assistência jurídica mútua mediante 
o presente Tratado.

3. A assistência incluirá:

a) tomada de depoimentos ou declara-
ções de pessoas, inclusive por meio de telecon-
ferência ou videoconferência, de acordo com a 
legislação interna da Parte Requerida;

b) fornecimento de documentos, registros 
e outros materiais de prova; 

c) entrega de documentos judiciais ou 
de outra natureza;

d) localização ou identificação de pesso-
as ou objetos, quando solicitado como parte de 
uma solicitação mais abrangente de provas;

e) transferência de pessoas sob custódia, 
de acordo com o artigo 12;

f) execução de pedidos de busca e apre-
ensão;

g) identificação, rastreamento, indisponi-
bilidade, seqüestro, confisco e disposição de 
produtos do crime e assistência em processos 
relacionados;

h) devolução de ativos, de acordo com a 
legislação interna da Parte Requerida;

i) troca de informações sobre a legisla-
ção das Partes;

j) qualquer outra forma de assistência 
que não seja proibida pela legislação interna 
da Parte Requerida.

4. A assistência será prestada ainda que a con-
duta sujeita a investigação, inquérito ou ação penal 
não seja punível nos termos da legislação de ambas 
as Partes.

5. A assistência solicitada não será impedida 
por sigilo bancário ou qualquer outro tipo de sigilo le-
gal desde que o sigilo tenha sido quebrado por deci-
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são judicial de uma autoridade judicial competente de 
qualquer das Partes.

6. O presente Tratado destina-se tão-somente à 
assistência jurídica mútua entre as Partes. Seus dispo-
sitivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, 
suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir que uma 
solicitação seja atendida.

ARTIGO 2 
Autoridades Centrais

1. Cada Parte designará uma Autoridade Cen-
tral para enviar e receber solicitações nos termos do 
presente Tratado. As Autoridades Centrais comuni-
car-se-ão diretamente para as finalidades estipuladas 
neste Tratado.

2. Para a República Federativa do Brasil, a Au-
toridade Central será o Ministério da Justiça. Para a 
República do Suriname, a Autoridade Central será a 
Procuradoria-Geral.

3. Caso qualquer Parte mude sua Autoridade 
Central designada, deverá informar à outra Parte de 
tal mudança pelos canais diplomáticos.

ARTIGO 3 
Denegação de Assistência

O presente Tratado não se aplicará nos seguin-
tes casos:

a) busca, prisão ou encarceramento de 
pessoa processada ou julgada criminalmente 
com a intenção de obter-se a extradição da 
pessoa;

b) execução de sentenças penas.

ARTIGO 4 
Restrições à Assistência

A Parte Requerida poderá negar assistência se:

a) a solicitação referir-se a delito previsto 
na legislação militar, sem, entretanto, constituir 
crime comum;

b) o atendimento à solicitação prejudicar 
sua soberania, segurança, ordem pública ou 
outros interesses públicos essenciais;

c) a Parte Requerida já tiver proferido 
julgamento ou decisão final sobre a mesma 
pessoa pelo mesmo delito referido na solici-
tação;

d) a solicitação referir-se a delito polí-
tico;

e) a Parte Requerida tiver motivos subs-
tanciais para acreditar que a solicitação foi feita 
com intuito de investigar, processar, punir ou 
proceder de qualquer outra forma contra uma 
pessoa por causa de sua raça, sexo, religião, 

nacionalidade ou opinião política, ou que a po-
sição daquela pessoa possa ser prejudicada 
por qualquer daquelas razões; ou

f) a solicitação não for feita de conformi-
dade com o presente Tratado.

ARTIGO 5 
Forma e Conteúdo das Solicitações

1. A solicitação de assistência deverá ser feita 
por escrito.

2. Caso a solicitação de assistência seja trans-
mitida via fac-símile, correio eletrônico, ou meios equi-
valentes, deverá ser confirmada, em documentação 
original assinada pela autoridade requerente, dentro 
de 15 dias, a menos que a Autoridade Central da Parte 
Requerida concorde que seja feita de outra forma.

3. Em caso de urgência, a solicitação poderá ser 
apresentada previamente na forma oral; neste caso, 
deverá ser complementada imediatamente por fac-sí-
mile, correio eletrônico, ou outros meios equivalentes, 
e deve ser confirmada, em documentação original as-
sinada pela autoridade requerente, dentro de 15 dias, 
a menos que a Autoridade Central da Parte Requerida 
concorde que seja feita de outra forma.

4. A solicitação deverá conter as seguintes in-
formações:

a) o nome e o cargo da autoridade que 
conduz o procedimento relacionado à solici-
tação;

b) a descrição da matéria e da natureza 
da investigação, do inquérito, ou do processo, 
incluindo, até onde se saiba, os dispositivos 
da lei aplicáveis ao caso ao qual a solicitação 
se refere;

c) descrição da prova, informação ou 
outro tipo de assistência pretendida,

d) declaração da finalidade para a qual 
a prova, as informações ou outra assistência 
são solicitadas;

e) o texto da legislação criminal aplicá-
vel;

f) identidade, incluindo mas não limitada 
à nacionalidade, das pessoas sujeitas ao pro-
cesso, quando conhecida.

5. Quando necessário e possível, a solicitação 
deverá conter também:

a) informação sobre a identidade e lo-
calização de qualquer pessoa com relação à 
qual se busca uma prova;

b) informação sobre a identidade e a 
localização de uma pessoa a ser intimada, o 



06206 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

seu envolvimento com o processo e a forma 
na qual a intimação deve ser feita,

c) informação sobre a identidade e o pa-
radeiro de uma pessoa a ser localizada;

d) descrição precisa do local ou pessoa 
a serem revistados e dos bens a serem apre-
endidos;

e) lista das perguntas a serem feitas à 
testemunha assim como, se necessário, des-
crição da forma como o testemunho ou decla-
ração deve ser tomado e registrado;

f) descrição de qualquer procedimento 
especial a ser seguido no cumprimento da 
solicitação;

g) informações quanto à ajuda de custo e 
ao ressarcimento de despesas a que a pessoa 
tem direito quando convocada a comparecer 
perante a Parte Requerente; 

h) qualquer outra informação que possa 
ser levada ao conhecimento da Parte Requerida, 
para facilitar o cumprimento da solicitação;

ARTIGO 6 
Idioma

1. As solicitações e documentos de apoio produzi-
dos de acordo com este Tratado serão acompanhados 
de tradução no idioma oficial da Parte Requerida.

2. A Parte Requerida pode usar seu idioma oficial 
quando fornecer assistência à Parte Requerente.

3. As Autoridades Centrais das Partes podem 
comunicar-se em inglês, com exceção das situações 
listadas nos itens 1 e 2 desse Artigo, situações nas qual 
prévia autorização para o uso do inglês pode também 
ser fornecida pela Parte Requerida, a seu critério.

4. As traduções certificadas por qualquer das 
Autoridades Centrais não precisam de qualquer outro 
tipo de certificação.

ARTIGO 7 
Cumprimento das Solicitações

1. A Parte Requerida atenderá imediatamente à 
solicitação, de acordo com sua lei interna. As autorida-
des competentes da Parte Requerida envidarão todos 
os esforços no sentido de atender à solicitação.

2. As solicitações serão cumpridas de acordo com 
as leis da Parte Requerida, a menos que os termos 
deste Tratado disponham de outra forma. O método de 
cumprimento especificado na solicitação deverá, entre-
tanto, ser seguido, exceto no que tange às proibições 
previstas pelas leis da Parte Requerida.

3. Caso a Autoridade Central da Parte Requerida 
conclua que o atendimento a uma solicitação interferirá 
no curso de uma investigação, um inquérito, ou um pro-

cesso em curso naquela Parte, poderá adiar o atendi-
mento àquela solicitação, ou sujeitar o atendimento ás 
condições julgadas necessárias após consultas com a 
Autoridade Central da Parte Requerente. Caso a Par-
te Requerente aceite essa assistência condicionada, 
deverá respeitar as condições estipuladas.

4. A Autoridade Central da Parte Requerida pro-
videnciará o que for necessário para a representação 
da Parte Requerente na Parte Requerida em quais-
quer procedimentos que se originem de solicitação de 
assistência prevista neste Tratado.

5. A Parte Requerida deverá informar imediata-
mente à Parte Requerente sobre o resultado do cum-
primento da solicitação.

ARTIGO 8 
Confidencialidade e Restrições ao Uso

1.  A Parte Requerida, quando solicitada, manterá 
a Confidencialidade de qualquer informação que puder 
indicar que a solicitação foi feita ou respondida. Se a 
solicitação não puder ser cumprida sem infringir esse 
caráter de confidencialidade, a Parte Requerida infor-
mará esse fato à Parte Requerente, que decidirá em 
que medida deseja que a solicitação seja cumprida.

2. A Parte Requerente não usará ou divulgará 
qualquer informação ou prova obtida em virtude deste 
Tratado para qualquer propósito que não seja para o 
caso descrito na solicitação, sem prévio consentimento 
da Parte Requerida.

3. Informações ou provas, cujo conteúdo tiver sido 
divulgado em audiência pública judicial ou administrativa 
relacionada à solicitação, podem, subseqüentemente, 
ser utilizadas para qualquer propósito, a menos que 
haja qualquer indicação contrária da Parte Requerida 
quando do cumprimento da solicitação.

4. Nada neste Artigo impedirá o uso ou divulga-
ção de informações, na medida em que exista obriga-
ção de fazê-lo de acordo com a legislação da Parte 
Requerente em processos criminais. A Parte Reque-
rente notificará, antecipadamente, a Parte Requerida 
de qualquer divulgação, exceto se ficar provado que 
é absolutamente impossível.

ARTIGO 9 
Custos

1. A Parte Requerida pagará todos os custos 
relativos à execução do pedido, exceto nas seguintes 
hipóteses:

a) honorários de peritos, ajuda de custo e 
despesas relacionadas à viagem de pessoas, 
nos termos dos Artigos 10 e 11;
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b) custos da montagem e operação de 
videoconferência e a interpretação de tais 
procedimentos;

c) custos da transferência de pessoas 
sob custódia, nos termos do Artigo 12. Tais 
honorários, custos, ajuda de custo e despesas 
serão pagos pela Parte Requerente, inclusi-
ve a transcrição e o serviço de interpretação, 
caso tenham sido solicitados.

2. Caso a Autoridade Central da Parte Requeri-
da informe à Autoridade Central da Parte Requeren-
te que o cumprimento da solicitação pode demandar 
custos ou outros recursos de natureza extraordinária, 
as Autoridade Centrais das Partes deverão consultar-
se, a fim de determinar as condições sob as quais a 
solicitação será cumprida e a forma como tais custos 
sera alocados.

ARTIGO 10 
Tomada de Depoimento e Produção de Provas  

no Território da Pane Requerida

1. Uma pessoa no território da Parte Requerida 
de quem se solicite prova, nos termos deste Tratado, 
será obrigada, se necessário, a apresentar-se e teste-
munhar ou exibir documentos, registros ou artigos de 
prova por meio de intimação ou outros métodos per-
mitidos sob a legislação da Parte Requerida.

2. Uma pessoa solicitada a testemunhar ou pro-
duzir informação documental ou itens no território da 
Parte Requerida pode ser obrigada a fazê-lo de acordo 
com as exigências legais da Parte Requerida. Caso tal 
pessoa alegue condição de imunidade, incapacidade ou 
privilégio previsto na lei da Parte Requerente, a prova 
deverá, não obstante, ser obtida, e a alegação levada 
ao conhecimento da Parte Requerente, para decisão 
das autoridades daquela Parte.

3. Mediante solicitação, a Autoridade Central da 
Parte Requerida antecipará informações sobre a data 
e o local da tomada de prova, de acordo com o dis-
posto neste Artigo.

4. A Parte Requerida pode permitir a presença 
de pessoas, indicadas na solicitação, no decorrer do 
cumprimento da solicitação e poderá permitir que essas 
pessoas apresentem perguntas a serem feitas à pessoa 
que dará o testemunho ou apresentará prova.

ARTIGO 11 
Depoimento na Parte Requerente

1. Uma solicitação feita com base neste Tratado 
pode buscar assistência para facilitar o compareci-
mento de qualquer pessoa no território da Parte Re-
querente para o propósito de fornecer provas perante 
uma corte ou de ser identificada, ou, de outra forma, 

por sua presença, auxiliar qualquer procedimento. A 
Parte Requerente indicará em que medida as despe-
sas serão pagas.

2. A Autoridade Central da Parte Requerida de-
verá:

a) perguntar à pessoa cujo compareci-
mento voluntário no território da Parte Reque-
rente é desejado se ela concorda em com-
parecer; 

b) informar, imediatamente, à Autorida-
de Central da Parte Requerente, da resposta 
da pessoa.

3. Se as Autoridades Centrais de ambas as Par-
tes consentirem, uma pessoa que concordar em com-
parecer ao território da Parte Requerente nos termos 
deste Artigo não será sujeita a intimação, detenção 
ou qualquer restrição de liberdade pessoal, resultante 
de quaisquer atos ou condenações precedentes à sua 
saída do território da Parte Requerida.

4. A imunidade fornecida com base neste Artigo 
perderá a sua validade quinze dias após a Autoridade 
Central de a Parte Requerente ter notificado a Autori-
dade Central da Parte Requerida de que a presença 
da pessoa não é mais necessária, ou se a pessoa ti-
ver deixado o território da Parte Requerente e a ele 
retomado voluntariamente.

ARTIGO 12 
Traslado de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia de uma Parte, cuja 
presença no território da outra Parte seja solicitada 
para fins de assistência, nos termos do presente Tra-
tado, será transferida para aquele fim, caso a pessoa 
e as Autoridades Centrais de ambas as Partes assim 
consintam.

2. Para fins deste Artigo:

a) a Parte Requerente será responsável 
pela segurança da pessoa transferida e terá 
a autoridade e a obrigação de manter esta 
pessoa sob custódia, salvo autorização em 
contrário da Parte Requerida,

b) a Parte Requerente devolverá a pes-
soa transferida á custódia da Parte Requerida 
assim que as circunstâncias permitam e, de 
forma alguma, após a data na qual ela seria 
liberada da custódia no território da Parte Re-
querida, salvo em caso de entendimento con-
trário de ambas as Autoridades Centrais e da 
pessoa transferida,

c) a Parte Requerente não requererá à 
Parte Requerida a abertura de processo de 
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extradição para o regresso da pessoa trans-
ferida,

d) o período de custódia no território da 
Parte Requerida será deduzido do período de 
detenção, o qual a pessoa em questão está ou 
será obrigada a cumprir no território da Parte 
Requerente.

ARTIGO 13 
Entrega de Documentos

1. A Parte Requerida empenhar-se-á para provi-
denciar a entrega de quaisquer documentos relativos, 
no todo ou em parte, a qualquer solicitação de assis-
tência feita pela Parte Requerente, em conformidade 
com os dispositivos deste Tratado.

2. A Autoridade Central da Parte Requerente 
transmitirá qualquer solicitação para a entrega de do-
cumentos que solicitem o comparecimento de uma 
pessoa perante autoridade ou juiz na Parte Reque-
rente dentro de um prazo razoável antes do compare-
cimento marcado.

3. A Parte Requerida apresentará o comprovante 
de entrega, sempre que possível, na forma especifi-
cada na solicitação.

ARTIGO 14 
Registros Oficiais

1. A Parte Requerida fornecerá à Parte Reque-
rente cópias dos registros oficiais publicamente dis-
poníveis, inclusive documentos ou informações de 
qualquer natureza, que se encontrem de posse das 
autoridades da Parte Requerida.

2. A Parte Requerida pode fornecer, mesmo que 
não disponíveis ao público, cópias de quaisquer regis-
tros, inclusive documentos ou informações em qualquer 
meio que estejam sob a guarda de autoridades naquela 
Parte, na mesma medida e nas mesmas condições em 
que tais cópias estariam disponíveis às suas próprias au-
toridades policiais, judiciais ou do Ministério Público.

3. Os registros oficiais fornecidos por força deste 
Artigo serão autenticados pela Autoridade Central da 
Parte Requerida. Não será necessária qualquer outra 
autenticação ou certificação para que tais registros 
sejam admissíveis como prova nos processos no ter-
ritório da Parte Requerente. Registros fornecidos por 
força deste Artigo podem também ser autenticados de 
outras formas ou maneiras, que podem ser acordadas, 
de tempo em tempo, pelas Autoridades Centrais.

ARTIGO 15 
Medidas Cautelares

1. A pedido da Parte Requerente, e caso o proce-
dimento visado pelo pedido não pareça inadmissível ou 
inoportuno segundo a legislação da Parte Requerida, 

medidas cautelares serão ordenadas pela autoridade 
competente da Parte Requerida, a fim de manter uma 
situação existente, de proteger interesses jurídicos 
ameaçados ou de preservar elementos de prova.

2. Quando houver periculum in mora e se as 
informações fornecidas permitirem examinar se as 
condições necessárias foram cumpridas, essas me-
didas poderão ser ordenadas desde o anúncio de um 
pedido. As medidas cautelares serão revogadas se a 
Pane Requerente não apresentar o pedido no prazo 
determinado para esse fim.

ARTIGO 16 
Rastreamento, Busca, Bloqueio e Apreensão

1. A Parte Requerida cumprirá qualquer solicita-
ção para rastreamento, busca, bloqueio, apreensão e 
entrega de qualquer artigo à Parte Requerente, desde 
que o pedido contenha informações que justifiquem tal 
ação, segundo as leis da Pane Requerida, e seja exe-
cutado de acordo com as leis daquela Pane.

2. A Parte Requerida pode negar uma solicitação 
se essa relacionar-se a conduta para a qual os pode-
res de rastreamento, busca, bloqueio e apreensão não 
seriam praticados no território da Parte Requerida em 
circunstâncias similares.

3. A Autoridade Central da Parte Requerida pode 
solicitar que a Parte Requerente concorde com os ter-
mos e condições que a Pane Requerida julgue neces-
sárias para proteger os interesses de terceiros quanto 
ao bem a ser transferido.

ARTIGO 17 
Devolução de Documentos, Registros e  

Artigos de Prova à Parte Requerida

A Autoridade Central da Pane Requerente de-
volverá quaisquer documentos, registros ou artigos 
de prova fornecidos a ela no cumprimento de uma 
solicitação objeto do presente Tratado tão logo seja 
viável, a menos que a Autoridade Central da Parte 
Requerida renuncie à devolução dos documentos, re-
gistros ou artigos.

ARTIGO 18 
Assistência nos Processos de Perdimento

1. As Partes assistir-se-ão em processos que en-
volvam identificação, rastreamento, bloqueio, seqüestro 
e perdimento de Produtos e instrumentos do crime, de 
acordo com a lei interna da Pane Requerida.

2. Caso a Autoridade Central de uma Parte saiba 
que produtos e instrumentos do crime estão localizados 
no território da outra Pane e que podem estar sujeitos 
a bloqueio, seqüestro e perdimento sob as leis daquela 
Pane, poderá informar à outra Autoridade Central. Caso 
a Pane notificada tenha jurisdição, essa informação pode 
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ser apresentada às suas autoridades para que determi-
nem se julgam necessária alguma ação. Essas autori-
dades decidirão de acordo com as leis de seu país, e a 
Autoridade Central desse país assegurará que a outra 
Parte tenha conhecimento da ação adotada.

ARTIGO 19 
Devolução de Ativos

1. Quando um crime tiver sido cometido e uma con-
denação obtida na Parte Requerente, os ativos apreen-
didos pela Pane Requerida poderão ser devolvidos para 
a Pane Requerente, para o propósito de perdimento, de 
acordo com a lei interna da Pane Requerida.

2. Quando a Parte Requerida apreende ou confisca 
ativos que constituam fundos públicos, tendo sido lavados 
ou não, e que tenham sido apropriados indevidamente da 
Pane Requerente, a Pane Requerida devolverá os ativos 
seqüestrados ou apreendidos, deduzindo-se quaisquer 
custos operacionais, para a Pane Requerente.

3. Os direitos reclamados por vitimas e terceiros 
de boa-fé sobre esses ativos serão respeitados.

4. A devolução acontecerá, via de regra, baseada 
em decisão final na Parte Requerente. Todavia, a Parte 
Requerida poderá devolver os ativos antes da conclusão 
dos procedimentos, de acordo com sua lei interna.

5. O compartilhamento de ativos não está previs-
to neste Tratado. As Panes concordam, entretanto, em 
negociar, no futuro, um instrumento que contemplará a 
possibilidade de compartilhar ativos que sejam produto de 
crime ou dele derivem. Tal instrumento não será aplicável 
ao caso mencionado no Parágrafo 2 deste Artigo.

ARTIGO 20 
Informação Espontânea

1. A Autoridade Central de uma Pane pode, sem so-
licitação prévia, enviar informações à Autoridade Central 
da outra Parte, quando considerar que a divulgação de tal 
informação poderá auxiliar a Pane recipiente a iniciar ou 
conduzir investigações ou processos, ou poderá levar a uma 
solicitação dessa Pane, de acordo com este Tratado.

2. A Parte fornecedora pode, nos termos da sua 
legislação interna, impor condições ao uso de tais in-
formações pela Parte recipiente. A Parte recipiente 
será limitada por essas condições.

ARTIGO 21 
Compatibilidade com outros Tratados

A assistência e os procedimentos estabelecidos 
neste Tratado não constituirão impedimento para que 
qualquer das Panes preste assistência à outra por 
meio de dispositivos de outros acordos internacionais 
de que façam parte ou com base em dispositivos de 
suas leis internas. As Partes poderão, ainda, prestar 
assistência nos termos de qualquer tratado, acordo 

ou outra prática que possam ser aplicáveis entre os 
órgãos de cumprimento da lei das Panes.

ARTIGO 22 
Consultas

As Autoridades Centrais das Panes consultar-se-ão, 
mediante solicitação de, qualquer das Panes, a respeito 
da interpretação, da aplicação e implementação deste 
Tratado, genericamente ou em relação a um caso especí-
fico. As Autoridades Centrais também podem estabelecer 
acordo quanto às medidas práticas que sejam necessárias 
para facilitar a implementação deste Tratado.

ARTIGO 23 
Ratificação e Vigência

1. O presente Tratado será ratificado e os instru-
mentos de ratificação serão trocados o mais breve-
mente possível.

2. O presente Tratado entrará em vigor mediante 
a troca de instrumentos de ratificação.

3. As solicitações feitas nos termos do presente 
Tratado poderão aplicar-se a crimes cometidos antes 
de sua entrada em vigor.

ARTIGO 24 
Denúncia

1. Qualquer das Panes pode denunciar este Tra-
tado por meio de notificação escrita à outra Parte, en-
viando-a pelos canais diplomáticos.

2. A denúncia produzirá efeito seis meses após 
a data de notificação.

3. As solicitações realizadas antes da notificação 
escrita, ou recebidas durante o período de seis me-
ses de notificação, serão resolvidas de acordo com o 
presente Tratado.

ARTIGO 25 
Solução de Controvérsias

As Partes empenhar-se-ão para resolver con-
trovérsias a respeito da interpretação ou aplicação do 
presente Tratado por meio dos canais diplomáticos.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos, assinaram 
o presente Tratado.

Feito em dois exemplares, em Paramaribo, no 
dia 16 de fevereiro de 2005, nos idiomas português, 
holandês e inglês, sendo todos os textos igualmente 
autênticos. Em caso de divergência, prevalecerá o 
texto em inglês.

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL – Celso Amorim, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
DO SURINAME – Maria Elizabeth Levens, Ministra 
das Relações Exteriores.
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Ofício n° 24/Plen 

Brasília, 1 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 o Deputado João Alfredo 
– PSOL/CE para integrar a Comissão Especial destina-
da a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição 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 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício n° 025/Plen 

Brasília, 1 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 o Deputado Walter Pinheiro 
– PT/BA 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 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 38 

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 114/2006, en-

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos 
Deputados do Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro – PMDB, que comporão a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333-A, de 2004, que “modifica a reda-
ção 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”.

TITULARES

Darcísio Perondi
Gilberto Nascimento
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Pedro Chaves

SUPLENTES

Átila Lins
Marcelo Barbieri

Outrossim, informo que as vagas restantes serão 
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, – Deputado Wilson Santiago, 
Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 1º-2-2006. – Aldo Rebelo, presi-

dente.

OF/GAB/I/Nº 41 

Brasília, 1º de fevereiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Lupércio Ramos passa a integrar, na qualidade de 
titular, a Comisão Especial destinada a proferir pare-
cer ao Projeto de Lei nº 2.316/2003, que “estabelece 
o Código Brasileiro de Combustíveis e dá outras pro-
vidências”, em substituição ao Deputado Renato Co-
zzolino – PDT.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Wilson 
Santiago, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 46 

 
Brasília, 2 de fevereiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 2.258/2005, 

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes 
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão 
Mista destinada a efetuar estudos visando apresentar 
sugestões sobe a política de reajustes para o salário 
mínimo do País.
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TITULAR

Wilson Cignachi

SUPLENTE

Marcelo Barbieri

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Wilson 
Santiago.

Publique-se. 
Em 2-2-2006.– Aldo Rebelo, Presidente.

OF. PSDB nº 37/2006 

Brasília, 2 de fevereiro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Yeda Cru-

sius, como membro suplente, para integrar a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 333-A/2004, que modifica a 
redação do art. 29-A e acrescenta o art. 29-B à Consti-
tuição Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição de Vereadores e da outras providências.

Respeitosamente. – Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 030 2006

Brasília, 1º de fevereiro 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 Jackson Barreto (PTB – SE), 
na qualidade de Suplente, para integrar a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à proposta de 
Emenda à Constituição nº 333-A, de 2004, do Sr. Pom-
peo 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 Câma-
ras de Vereadores 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 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 17-PP/2006 – CCJC

Brasília, em 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: 1.933/05, 1.966/05, 
1.970/05, 1.980/05, 1.981/05, 1.983/05, 1.989/05, 
1.992/05, 1.994/05 e 1.998/05.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª, protestos 
de elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se
Em 02-02-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OFTP N° 195/2005

Brasília, 14 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
60/03, com parecer favorável a este e aos Projetos 
de Leis nº 144/2003 e 4.160/2004, apensados, com 
Substitutivo.

Considerando que a Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
ter rejeitado os Projetos de Lei nº 60/03 e 144/2003, 
apensado, e aprovado Projeto de Lei nº 4.160/2004, 
apensado, remeto a V.Ex.ª a decisão quanto à aprecia-
ção das matérias pelo Plenário da Casa, dada a diver-
gência dos pareceres oferecidos, conforme determina 
o Art. 24, II, g, do Regimento Interno.

Respeitosamente, – Deputado Luciano Castro, 
Presidente (PL-RR).

Em Vista do fato de o PL nº 60/2003 e 
seus apensados haverem recebido pareceres 
divergentes nas Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
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Rural – CAPADR e de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável – CMADS, determino, 
com fundamento no art. 24, II, g, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, a alteração 
de seu regime de deliberação, de sorte que, 
após o exame pelas Comissões, seja a maté-
ria submetida ao Plenário.

Publique-se. Oficie-se. 
Em 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 496, DE 2006 

(Do Sr .Roberto Gouveia e outros)

Dá nova redação ao art. 149 da Consti-
tuição Federal e dá outras providências. 

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. O art. 149 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 149.................................................
............................... .................................... .... 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão instituir contribuição, cobrada 
dos seus servidores, para custeio, em benefício 
destes, do regime previdenciário de que trata 
o art. 40, cuja alíquota atenderá ao objetivo de 
equilíbrio atuarial e financeiro do respectivo regi-
me, e deverão participar como responsáveis pela 
parcela patronal com contribuição equivalente ao 
dobro da fixada para seus servidores. 

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

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição ora apre-
sentada busca conferir liberdade aos Estados e aos 
Municípios para fixarem alíquota de contribuição para 
financiar o regime próprio de previdência de seus ser-
vidores que seja compatível com a situação específica 
neles prevalecente e condizente com objetivo de equi-
líbrio financeiro e atuarial. 

Com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, passou a vigorar a universalização 
da contribuição previdenciária tendo como parâmetro a 
alíquota de 11% paga pelos servidores federais. Ocorre 
que, essa contribuição mostra-se excessiva para alguns 

Estados e Municípios, tendo em vista as carcterísticas 
próprias de seus servidores ativos e inativos. Ademais, 
a cobrança de uma alíquota de 11%, sem a efetiva ne-
cessidade, incidente sobre o salário do servidor público 
municipal caracteriza injustificada penalização. 

Em levantamento elaborado pelo MPAS, verifi-
cou-se que 3.191 municípios (cerca de 57% do total 
de municípios brasileiros) possuem regimes próprios 
de previdência social, contemplando um universo de 
1,5 milhões de servidores, os quais, juntamente com 
os servidores estaduais, alcançam um total de cerca 
de 4 milhões de servidores.

A alíquota de contribuição dos servidores públi-
cos foi definida em 11%, por ser considerada a mínima 
necessária para equilibrar os regimes próprios. Porém, 
o cálculo aceito para a União, não pode ser automati-
camente válido para os Estados, nem tampouco para 
os Municípios. As realidades locais são distintas e exi-
gem, portanto, que os Estados e Municípios tenham 
liberdade para praticar alíquotas de conformidade com 
cálculos atuariais realizados em cada uma dessas uni-
dades da federação.

Em face da relevância e do inquestionável sentido 
de justiça social dessa nossa proposição, esperamos 
contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa 
para assegurarmos a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2005. – Ro-
berto Gouveia, Deputado Federal PT/SP.

Proposição: PEC-496/2006

Autor: ROBERTO GOUVEIA E OUTROS

Data de Apresentação: 25-1-2006 16:32:07

Ementa: Dá nova redação ao art. 149 da Constituição 
Federal e dá outras providências. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:184
Não Conferem:16
Fora do Exercício:0
Repetidas:25
Ilegíveis:0
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas

1 – AFFONSO CAMARGO (PSDB – PR)
2 – AGNALDO MUNIZ (PP – RO)
3 – ALBERTO FRAGA (PFL – DF)
4 – ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
5 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
6 – ALMIR MOURA (PFL – RJ)
7 – AMAURI GASQUES (PL – SP)
8 – ANA GUERRA (PT – MG)
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9 – ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)
10 – ANSELMO (PT – RO)
11 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
12 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
13 – ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
14 – ANTONIO JOAQUIM (PSDB – MA)
15 – ARY KARA (PTB – SP)
16 – ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
17 – B. SÁ (PSB – PI)
18 – BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
19 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
20 – CABO JÚLIO (PMDB – MG)
21 – CAPITÃO WAYNE ( – )
22 – CARLITO MERSS (PT – SC)
23 – CARLOS ABICALIL (PT – MT)
24 – CARLOS NADER (PL – RJ)
25 – CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
26 – CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
27 – CEZAR SILVESTRI (PPS – PR)
28 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
29 – CLÁUDIO MAGRÃO (PPS – SP)
30 – CLEUBER CARNEIRO (PTB – MG)
31 – COLOMBO (PT – PR)
32 – COSTA FERREIRA (PSC – MA)
33 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
34 – DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS)
35 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
36 – DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS – MG)
37 – DR. HELENO (PSC – RJ)
38 – DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
39 – DR. ROSINHA (PT – PR)
40 – DURVAL ORLATO (PT – SP)
41 – EDNA MACEDO (PTB – SP)
42 – EDSON EZEQUIEL (PMDB – RJ)
43 – EDUARDO PAES (PSDB – RJ)
44 – EDUARDO SEABRA (PTB – AP)
45 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
46 – ELAINE COSTA (PTB – RJ)
47 – FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
48 – FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA)
49 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
50 – FERNANDO ESTIMA (PPS – SP)
51 – FERNANDO GABEIRA (PV – RJ)
52 – FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ)
53 – GERALDO RESENDE (PPS – MS)
54 – GERALDO THADEU (PPS – MG)
55 – GILMAR MACHADO (PT – MG)
56 – GUILHERME MENEZES (PT – BA)
57 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
58 – HÉLIO ESTEVES (PT – AP)
59 – HENRIQUE AFONSO (PT – AC)
60 – IARA BERNARDI (PT – SP)
61 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)

62 – INALDO LEITÃO (PL – PB)
63 – ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG)
64 – IVAN PAIXÃO (PPS – SE)
65 – IVAN VALENTE (PSOL – SP)
66 – JACKSON BARRETO (PTB – SE)
67 – JAIRO CARNEIRO (PFL – BA)
68 – JAMIL MURAD (PCdoB – SP)
69 – JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
70 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
71 – JOÃO GRANDÃO (PT – MS)
72 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
73 – JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PSB – MG)
74 – JOAQUIM FRANCISCO (PFL – PE)
75 – JORGE ALBERTO (PMDB – SE)
76 – JORGE BOEIRA (PT – SC)
77 – JORGE GOMES (PSB – PE)
78 – JOSÉ DIVINO (PMR – RJ)
79 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
80 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
81 – JOSÉ MENTOR (PT – SP)
82 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
83 – JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)
84 – JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ)
85 – JÚNIOR BETÃO (PL – AC)
86 – KELLY MORAES (PTB – RS)
87 – LAURA CARNEIRO (PFL – RJ)
88 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
89 – LINCOLN PORTELA (PL – MG)
90 – LUCIANO ZICA (PT – SP)
91 – LUIZ ALBERTO (PT – BA)
92 – LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB – SP)
93 – LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR)
94 – LUIZ COUTO (PT – PB)
95 – LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE)
96 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
97 – MANINHA (PSOL – DF)
98 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
99 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
100 – MARCO MAIA (PT – RS)
101 – MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
102 – MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
103 – MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG)
104 – MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP)
105 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
106 – MAURÍCIO RABELO (PL – TO)
107 – MAURÍCIO RANDS (PT – PE)
108 – MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
109 – MAURO PASSOS (PT – SC)
110 – MILTON BARBOSA (PSC – BA)
111 – MILTON MONTI (PL – SP)
112 – NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG)
113 – NATAN DONADON (PMDB – RO)
114 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
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115 – NELSON MEURER (PP – PR)
116 – NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
117 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
118 – NEUTON LIMA (PTB – SP)
119 – NEYDE APARECIDA (PT – GO)
120 – NILSON MOURÃO (PT – AC)
121 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
122 – NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
123 – ODAIR CUNHA (PT – MG)
124 – OLAVO CALHEIROS (PMDB – AL)
125 – ORLANDO DESCONSI (PT – RS)
126 – ORLANDO FANTAZZINI (PSOL – SP)
127 – OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)
128 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
129 – PASTOR AMARILDO (PSC – TO)
130 – PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO (PSB – PE)
131 – PAULO AFONSO (PMDB – SC)
132 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
133 – PAULO DELGADO (PT – MG)
134 – PAULO GOUVÊA (PL – RS)
135 – PAULO PIMENTA (PT – RS)
136 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
137 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
138 – PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP)
139 – RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
140 – RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
141 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
142 – RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
143 – RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
144 – RICARDO BARROS (PP – PR)
145 – RICARDO BERZOINI (PT – SP)
146 – RICARDO IZAR (PTB – SP)
147 – RICARDO RIQUE (PL – PB)
148 – RICARTE DE FREITAS (PTB – MT)
149 – ROBERTO GOUVEIA (PT – SP)
150 – ROMEL ANIZIO (PP – MG)
151 – RONALDO CAIADO (PFL – GO)
152 – RONALDO DIMAS (PSDB – TO)
153 – RUBENS OTONI (PT – GO)
154 – SALVADOR ZIMBALDI (PSB – SP)
155 – SELMA SCHONS (PT – PR)
156 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
157 – SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
158 – SILVIO TORRES (PSDB – SP)
159 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
160 – SIMPLÍCIO MÁRIO (PT – PI)
161 – TAKAYAMA (PMDB – PR)
162 – TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS)
163 – TELMA DE SOUZA (PT – SP)
164 – TETÉ BEZERRA (PMDB – MT)
165 – THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT)
166 – VADINHO BAIÃO (PT – MG)
167 – VANDER LOUBET (PT – MS)

168 – VICENTE ARRUDA (PSDB – CE)
169 – VICENTINHO (PT – SP)
170 – VIGNATTI (PT – SC)
171 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
172 – VITORASSI (PT – PR)
173 – WAGNER LAGO (PDT – MA)
174 – WALTER BARELLI (PSDB – SP)
175 – WALTER PINHEIRO (PT – BA)
176 – WANDERVAL SANTOS (PL – SP)
177 – WASNY DE ROURE (PT – DF)
178 – WILSON CIGNACHI (PMDB – RS)
179 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
180 – ZENALDO COUTINHO (PSDB – PA)
181 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
182 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)
183 – ZONTA (PP – SC)
184 – ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP)

Assinaturas que Não Conferem

1 – ADÃO PRETTO (PT – RS)
2 – ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)
3 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
4 – DIMAS RAMALHO (PPS – SP)
5 – EDISON ANDRINO (PMDB – SC)
6 – EDUARDO CAMPOS (PSB – PE)
7 – HELENO SILVA (PL – SE)
8 – IRINY LOPES (PT – ES)
9 – JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ)
10 – JOSIAS GOMES (PT – BA)
11 – JOVINO CÂNDIDO (PV – SP)
12 – MORAES SOUZA (PMDB – PI)
13 – NILTON BAIANO (PP – ES)
14 – REGINALDO GERMANO (PP – BA)
15 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
16 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)

Assinaturas Repetidas

1 – ALMIR MOURA (PFL – RJ)
2 – AMAURI GASQUES (PL – SP)
3 – ANSELMO (PT – RO)
4 – ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
5 – ARY KARA (PTB – SP)
6 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
7 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
8 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
9 – CLEUBER CARNEIRO (PTB – MG)
10 – DIMAS RAMALHO (PPS – SP)
11 – DR. HELENO (PSC – RJ)
12 – EDUARDO PAES (PSDB – RJ)
13 – FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
14 – GUILHERME MENEZES (PT – BA)
15 – HÉLIO ESTEVES (PT – AP)
16 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
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17 – JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP)
18 – LUCIANO ZICA (PT – SP)
19 – LUIZ COUTO (PT – PB)
20 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
21 – NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG)
22 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
23 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
24 – RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
25 – TETÉ BEZERRA (PMDB – MT)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 497, DE 2006  

(Dos Srs.Nelson Pellegrino e Outros)

Dá nova redação aos arts. 7º e 39 da 
Constituição Federal, para estabelecer jor-
nada de trabalho diferenciada relativamente 
a serviços prestados a estabelecimentos 
prisionais.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

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

Artigo único. Os arts. 7º e 39 da Constituição Fe-
deral passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7 o .................................................
..................... ..................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

XIV-A – duração do trabalho de seis horas 
diárias e trinta e seis semanais, para o serviço 
prestado a estabelecimentos prisionais;

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

“Art. 39. ................................................
..................... ..................................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes 
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, 
VIII, IX, XII, XIII, XIV-A, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando 
a natureza do cargo o exigir.

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

Justificação

Não faltam à organização da nossa sociedade 
distorções e dificuldades de toda sorte. Como habi-
tantes de um país em desenvolvimento, os cidadãos 

nascidos nesta República habituam-se a enfrentar as 
dificuldades inerentes à pobreza, a certo e recorrente 
descaso das autoridades, a uma permanente sensa-
ção de receio ante o futuro que os aguarda.

Entre eles existe, contudo, um profissional em 
cuja ficha deveria vir cravada a triste qualidade de 
vítima preferencial do desequilíbrio social endêmico 
a que se sujeitam os brasileiros, desde o berço até 
o leito de morte. Trata-se do agente penitenciário, a 
quem se imputa o ônus de manter na prisão os que, 
quase sempre movidos por condição social mais do 
que precária, ingressam no mundo do crime e da con-
travenção contumazes.

Esse grupo de trabalhadores serve como verda-
deira válvula de escape de conflitos sociais que não 
provocaram e por cuja ocorrência de modo algum po-
dem ser responsabilizados. Para muitos deles, não 
resta mais do que rezar pela própria segurança física 
a cada novo dia em prisões superlotadas de presos 
submetidos a condições freqüentemente desumanas 
e insuportáveis mesmo para animais.

A vida na penitenciária é talvez a mais dramática 
fonte de distúrbios psíquicos que se conhece, e o alvo 
das síndromes descritas pela ciência médica tanto re-
side no preso quanto em seus carcereiros. A que vem 
sendo mais esmiuçada é Síndrome de Burnout, qua-
dro sintomático decorrente de uma situação de tensão 
emocional constante, cujos portadores amiúde passam 
a apresentar comportamento extremamente agressivo 
e irritadiço, com extrema deficiência de auto-estima e 
graves dificuldades no convício em sociedade.

Os fatos confirmam amplamente a tese. É raro 
que se passem dois meses sem que se tenha notícia 
de rebeliões em estabelecimentos prisionais que acar-
retam, via de regra, ferimentos graves ou óbitos. Tal 
contexto é mais do que suficiente para justificar sejam 
os agentes penitenciários tratados de forma que os di-
ferencie do regime do trabalhador que não se sujeita 
a condições tão dramáticas.

Em verdade, não resta dúvida de que milhares de 
vidas teriam sido poupadas, se houvesse sido imple-
mentada no direito constitucional posto a jornada aqui 
defendida para a categoria dos agentes penitenciários. 
Não se pode seguir permitindo o estabelecimento de 
jornadas de quarenta e quatro horas para a categoria, 
que representa um risco praticamente vinte por cento 
superior ao da duração do trabalho aqui proposta.

Ademais, a redução da jornada é indubitavelmente 
um estímulo à admissão de mais trabalhadores, sub-
produto, em tempos de tantas dificuldades econômi-
cas, extremamente desejável.
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São essas, enfim, as sólidas razões que auto-
rizam o primeiro signatário a pedir o rápido e eficaz 
endosso à presente proposta.

Sala das Sessões, 17 de novem de 2005. – Depu-
tado Nelson Pellegrino.

Proposição: PEC-497/2006

Autor: NELSON PELLEGRINO E OUTROS

Data de Apresentação: 25/1/2006 17:02:54

Ementa: Dá nova redação aos arts. 7º e 39 da Cons-
tituição Federal, para estabelecer jornada de trabalho 
diferenciada relativamente a serviços prestados a es-
tabelecimentos prisionais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 172
Não Conferem: 20
Fora do Exercício: 0
Repetidas: 30
Ilegíveis: 0
Retiradas: 0

Assinaturas Confirmadas

1 – ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
2 – ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)
3 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
4 – ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA)
5 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
6 – ANA GUERRA (PT – MG)
7 – ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE)
8 – ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
9 – ANSELMO (PT – RO)
10 – ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE)
11 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
12 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
13 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
14 – ARACELY DE PAULA (PL – MG)
15 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
16 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
17 – ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA)
18 – ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
19 – B. SÁ (PSB – PI)
20 – BABÁ (PSOL – PA)
21 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
22 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
23 – CARLOS BATATA (PFL – PE)
24 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB – PE)
25 – CARLOS MOTA (PSB – MG)
26 – CARLOS NADER (PL – RJ)
27 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
28 – CARLOS SOUZA (PP – AM)
29 – CLEUBER CARNEIRO (PTB – MG)

30 – CORONEL ALVES (PL – AP)
31 – CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG)
32 – DARCI COELHO (PP – TO)
33 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
34 – DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
35 – DRA. CLAIR (PT – PR)
36 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
37 – EDSON DUARTE (PV – BA)
38 – ENIO BACCI (PDT – RS)
39 – ENIVALDO RIBEIRO (PP – PB)
40 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
41 – FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA)
42 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
43 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
44 – FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ)
45 – FRANCISCO GARCIA (PP – AM)
46 – GERALDO RESENDE (PPS – MS)
47 – GIACOBO (PL – PR)
48 – GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
49 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
50 – GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
51 – GUSTAVO FRUET (PSDB – PR)
52 – HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
53 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
54 – HÉLIO ESTEVES (PT – AP)
55 – HENRIQUE AFONSO (PT – AC)
56 – HUMBERTO MICHILES (PL – AM)
57 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
58 – INALDO LEITÃO (PL – PB)
59 – IRIS SIMÕES (PTB – PR)
60 – IVAN VALENTE (PSOL – SP)
61 – IVO JOSÉ (PT – MG)
62 – JACKSON BARRETO (PTB – SE)
63 – JAIME MARTINS (PL – MG)
64 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
65 – JAIR DE OLIVEIRA (PMDB – ES)
66 – JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ)
67 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
68 – JOÃO ALFREDO (PSOL – CE)
69 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
70 – JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG)
71 – JOÃO MAGNO (PT – MG)
72 – JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ)
73 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
74 – JOÃO TOTA (PP – AC)
75 – JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB – BA)
76 – JORGE BITTAR (PT – RJ)
77 – JORGE BOEIRA (PT – SC)
78 – JORGE GOMES (PSB – PE)
79 – JORGE PINHEIRO (PL – DF)
80 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
81 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
82 – JOSÉ PIMENTEL (PT – CE)
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83 – JOSÉ ROCHA (PFL – BA)
84 – JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)
85 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
86 – JOVINO CÂNDIDO (PV – SP)
87 – JÚLIO CESAR (PFL – PI)
88 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
89 – JÚLIO REDECKER (PSDB – RS)
90 – LAURA CARNEIRO (PFL – RJ)
91 – LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC)
92 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
93 – LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ)
94 – LINCOLN PORTELA (PL – MG)
95 – LUIZ ALBERTO (PT – BA)
96 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
97 – LUIZ COUTO (PT – PB)
98 – MANATO (PDT – ES)
99 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
100 – MÁRCIO FORTES (PSDB – RJ)
101 – MARCO MAIA (PT – RS)
102 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
103 – MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
104 – MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
105 – MARIA HELENA (PSB – RR)
106 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
107 – MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA)
108 – MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT – AL)
109 – MAURÍCIO RABELO (PL – TO)
110 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
111 – MAURO PASSOS (PT – SC)
112 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
113 – MILTON CARDIAS (PTB – RS)
114 – MILTON MONTI (PL – SP)
115 – MORAES SOUZA (PMDB – PI)
116 – MOREIRA FRANCO (PMDB – RJ)
117 – MORONI TORGAN (PFL – CE)
118 – MUSSA DEMES (PFL – PI)
119 – NÉLIO DIAS (PP – RN)
120 – NELSON MEURER (PP – PR)
121 – NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
122 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
123 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
124 – NEYDE APARECIDA (PT – GO)
125 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
126 – NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
127 – OLIVEIRA FILHO (PL – PR)
128 – ORLANDO DESCONSI (PT – RS)
129 – OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)
130 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
131 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
132 – PAES LANDIM (PTB – PI)
133 – PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
134 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
135 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)

136 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
137 – PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ)
138 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
139 – PHILEMON RODRIGUES (PTB – PB)
140 – RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
141 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
142 – REINALDO BETÃO (PL – RJ)
143 – REINALDO GRIPP (PL – RJ)
144 – RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
145 – RICARDO IZAR (PTB – SP)
146 – ROBERTO GOUVEIA (PT – SP)
147 – ROMEL ANIZIO (PP – MG)
148 – ROMEU QUEIROZ (PTB – MG)
149 – SALATIEL CARVALHO (PFL – PE)
150 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
151 – SANDRA ROSADO (PSB – RN)
152 – SANDRO MABEL (PL – GO)
153 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
154 – SELMA SCHONS (PT – PR)
155 – SÉRGIO CAIADO (PP – GO)
156 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
157 – SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
158 – TAKAYAMA (PMDB – PR)
159 – TEREZINHA FERNANDES (PT – MA)
160 – VADÃO GOMES (PP – SP)
161 – VICENTE ARRUDA (PSDB – CE)
162 – VICENTINHO (PT – SP)
163 – VIEIRA REIS (PMR – RJ)
164 – VIGNATTI (PT – SC)
165 – VILMAR ROCHA (PFL – GO)
166 – WAGNER LAGO (PDT – MA)
167 – WALTER PINHEIRO (PT – BA)
168 – WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
169 – XICO GRAZIANO (PSDB – SP)
170 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
171 – ZÉ LIMA (PP – PA)
172 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Assinaturas que Não Conferem

1 – ADÃO PRETTO (PT – RS)
2 – BISMARCK MAIA (PSDB – CE)
3 – BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
4 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
5 – DELFIM NETTO (PMDB – SP)
6 – EDMUNDO GALDINO (PDT – TO)
7 – FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA)
8 – GONZAGA MOTA (PSDB – CE)
9 – IRINY LOPES (PT – ES)
10 – JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP)
11 – JOÃO CALDAS (PL – AL)
12 – JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA)
13 – JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF)
14 – LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
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15 – MANINHA (PSOL – DF)
16 – NILTON BAIANO (PP – ES)
17 – ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL)
18 – ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
19 – TATICO (PTB – DF)
20 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)

Assinaturas Repetidas

1 – ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE)
2 – ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
3 – ANSELMO (PT – RO)
4 – ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE)
5 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
6 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
7 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
8 – ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
9 – FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA)
10 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
11 – GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
12 – GONZAGA MOTA (PSDB – CE)
13 – HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
14 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
15 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
16 – JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ)
17 – JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)
18 – LINCOLN PORTELA (PL – MG)
19 – MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
20 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
21 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
22 – MAURO PASSOS (PT – SC)
23 – MUSSA DEMES (PFL – PI)
24 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
25 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
26 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
27 – ROMEU QUEIROZ (PTB – MG)
28 – WAGNER LAGO (PDT – MA)
29 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

PROJETO DE LEI Nº 6.386, DE 2005 
(Do Sr. Takayama)

Dá nova redação ao § 2º, do art. 327, 
do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, Código Penal.

Despacho: Apense-se Ao Pl nº  
6.422/2005. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º Esta lei dá nova redação ao § 2º, do art. 
327, do Decreto-lei nº 2848, de 7 de dezembro de 
1940, Código Penal.

Art. 2º O § 2º, do Art. 327, do Decreto-lei nº 2848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art 327  ................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
§ 2º – A pena será aumentada da terça 

parte quando os autores dos crimes previstos 
neste Capítulo forem ocupantes de cargos em 
comissão ou de função de direção ou asses-
soramento de órgão da administração direta, 
indireta ou paraestatal.”

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

Justificação

Este projeto vem corrigir uma falha grave da lei 
penal, pois ela trouxe a causa de aumento de pena se 
o agente do crime for ocupante de cargo em comis-
são ou função de direção, chefia ou assessoramento 
de órgão da administração direta, fundação pública, 
empresa pública ou sociedade de economia mista, 
mas não trouxe essa condição para os dirigentes das 
Autarquias e para as paraestatais.

Assim, é inadmissível a aplicação desse dis-
positivo ao Diretor de uma Agência reguladora que 
pratique crime contra a administração pública, pois 
o Direito Penal não admite a aplicação analógica em 
malefício do réu.

Nesse sentido, os doutrinadores têm se posicio-
nado na imperfeição do dispositivo que necessita ser 
corrigido para que a moralidade pública seja a guia da-
queles que administram o bem público, sendo inadmis-
sível tratamento legal diferenciado, que evidentemente 
decorreu de um equívoco do legislador.

Temos a certeza que os nobres Pares aperfei-
çoarão esta proposição e ao final com sua aprovação 
estaremos aperfeiçoando o ordenamento jurídico.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Takayama, PMDB-PR.

PROJETO DE LEI Nº 6.410, DE 2005 
(Do Senado Federal – Jefferson Peres)

Altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho 
de 1992, e 1.079, de 10 de abril de 1950, e 
o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 
1967, para tipificar, como ato de improbi-
dade administrativa e como crime de res-
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ponsabilidade, a utilização da publicidade 
oficial para promoção pessoal.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, Ricd). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so VIII:

“Art. 11. ................................................
............................................... ........................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

VIII – permitir ou autorizar que, da publi-
cidade de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas das entidades referidas no art. 1º 
desta Lei, constem nomes, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.” (NR)

Art. 2º O art. 9º da Lei nº 1.079, de 10 de abril 
de 1950, passa a vigorar acrescido do seguinte nú-
mero 8:

“Art. 9º ..................................................
.............................................. .........................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

8 – permitir ou autorizar que, da publi-
cidade de atos, programas, obras, serviços e 
campanhas de órgãos ou entidades públicas, 
constem nomes, símbolos ou imagens que ca-
racterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.” (NR)

Art. 3º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso XXIV:

“Art. 1º ..................................................
.............................................. .........................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

XXIV – permitir ou autorizar que, da pu-
blicidade de atos, programas, obras, serviços 
e campanhas de órgãos ou entidades públicas, 
constem nomes, símbolos ou imagens que ca-
racterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.

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

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

Senado Federal, 12 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

PROJETO DE LEI Nº 6.416, DE 2005 
(Do Senado Federal)

Altera as Leis nºs 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, e 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, admitindo a realização de inventário 
e partilha extrajudiciais.

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 O art. 2.015 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2.015. Se os herdeiros forem capa-
zes, poderão fazer partilha amigável:

I – por escritura pública, extrajudicialmen-
te, quando existir um único bem a partilhar;

II – por termo nos autos do inventário 
ou escrito particular homologado pelo juiz.” 
(NR)

Art. 2º O art. 1.031 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.031. A partilha amigável, celebra-
da entre partes capazes, nos termos do art. 
2.015, II, do Código Civil, será homologada de 
plano pelo juiz, mediante a prova da quitação 
dos tributos relativos aos bens do espólio e às 
suas rendas, com observância dos arts. 1.032 
a 1.035 desta Lei.

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

Art. 3º A Lei nº 5.869, de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
1.037-A:

“Art. 1.037-A. Nos casos de partilha ami-
gável realizada na forma prevista no art. 2.015, 
I, do Código Civil, a escritura pública só será 
lavrada pelo cartório competente depois de 
apresentada declaração assinada por todos 
os herdeiros e meeiro, se houver, com a atri-
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buição de valor ao bem, plano de partilha e 
prova de quitação de tributos.

Parágrafo único. Não será admitida a 
partilha extrajudicial caso haja credor do es-
pólio.”

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

Senado Federal, 19 de dezembro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

PROJETO DE LEI Nº 6.461, DE 2005 
(Do Sr. Silvio Torres)

Institui a Sociedade Empresária Des-
portiva, com regime tributário específico, 
e dá outras providências.

Despacho: Constitua-se Comissão Espe-
cial, conforme determina o Art. 34, II, do Ricd, 
tendo em vista a competência das seguintes 
Comissões: Seguridade Social e Família; De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio; Turismo e Desporto; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, Ricd), Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

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

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. É facultado às entidades de prática des-

portiva constituir sociedades empresárias desportivas, 
de tipo jurídico especial, regulada pela Lei nº 6.404, 
de 1976, e Lei n. 9.615, de 1998, voltadas à gestão e 
prática desportiva de qualquer modalidade esportiva. 

§ 1. As entidades de prática desportiva 
que constituírem sociedade empresária des-
portiva deverão deter, no mínimo, 30% do ca-
pital social da referida sociedade.

§ 2. É obrigatória a existência de Conse-
lho de Administração nas sociedades empre-
sárias desportivas, composto por no mínimo 
3 e no máximo 9 membros.

§ 3. As entidades de prática desportiva 
não poderão participar do capital social de 
mais de uma sociedade empresária desporti-
va participante de competições profissionais, 
observadas ainda as restrições prevista no art. 
27-A da Lei n. 9.615.

§ 4. Os administradores das sociedades 
empresárias desportivas não poderão exer-
cer qualquer cargo ou função na entidade de 

prática esportiva que participe de seu capital 
social. 

§ 5. Fica revogado o disposto nos § 2, § 
9, § 11 e § 13 da Lei n. 9.615.

Art. 2º. A sociedade empresária desportiva re-
ferida no art. 1º terá regime de tributação específico, 
apurado pelo sistema de lucro real, com:

I – isenção da contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS a que se referem as Leis nºs 10.637, de 
30 de dezembro de 2002,10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004 
com relação ao seu faturamento;

II – isenção da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido.

Art. 3. O § 11 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-
se às entidades de prática desportiva e socie-
dades empresárias desportivas organizadas 
para a prática e gestão de qualquer modali-
dade esportiva”.

Art. 4º. Aplicam-se os arts. 2 e 3 às subsidiárias 
ou sociedades de propósito especifico constituídas, 
com a participação societária das sociedades empre-
sárias desportivas ou entidades de prática desportiva, 
cuja finalidade seja a exploração de ativos ou direitos 
ligados a prática desportiva profissional.

Parágrafo único – Na hipótese de que as socie-
dades referidas neste artigo estejam sendo usadas 
para finalidades diversas que não as estritamente 
desportivas, será cancelada a isenção, por ato da Se-
cretaria da Receita Federal, sujeitando-se às demais 
penalizações cabíveis.

Art. 5º. O estatuto da entidade de prática despor-
tiva deve assegurar que:

I – os seus processos eleitorais tenham a 
participação de todos os associados no gozo 
de seus direitos, segundo critérios estabele-
cidos pelo estatuto;

II – os cargos de administração ou de livre 
nomeação não poderão ser ocupados por: 

a) condenados por crime doloso em sen-
tença definitiva;

b) inadimplentes na prestação de contas 
de recursos públicos em decisão administra-
tiva definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas 
da própria entidade;

d) afastados de cargos eletivos ou de 
confiança de qualquer entidade desportiva 
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em virtude de gestão patrimonial ou financeira 
irregular ou temerária.

III – a duração dos mandatos da admi-
nistração tenha o máximo de 4 anos, permitida 
uma reeleição.

Parágrafo único – O disposto no inciso 
II aplica-se às sociedades empresárias des-
portivas.

Art. 6º. A Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
e as entidades de fomento ao desenvolvimento econô-
mico criarão instrumentos específicos que possibilitem 
às sociedades empresárias desportivas a adesão ao 
mercado de capitais.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, res-
peitado o disposto na Lei Complementar nº 101, de 
2000, criar benefícios de natureza financeira e tribu-
tária para as sociedades empresárias desportivas que 
realizarem a abertura do capital, na forma da Lei nº 
6.404, de 1976.

Art. 7º. A sociedade empresaria desportiva, a partir 
de sua constituição, substituirá a entidade de prática 
desportiva nas competições profissionais que estejam 
sendo por esta disputadas, devendo as entidades de 
administração das diversas modalidades esportivas 
editar as pertinentes normas para tanto.

Art. 8º. A União, Estados e Municípios poderão, 
respeitado o disposto na Lei Complementar nº 101, de 
2000, criar programas de incentivo fiscal e financeiro com 
vistas à reforma e construção de estádios e ginásios.

Parágrafo único. O BNDES poderá criar linha de 
financiamento para a reforma e construção de estádios 
e ginásios, sendo os critérios e condições para a sua 
concessão definidos em regulamento.

Art. 9º. Não se aplicam, às sociedades empresá-
rias desportivas que atendam às restrições estabele-
cidas no art. 2º desta lei, as seguintes disposições da 
Lei nº 11.101, de 2005:

I – o prazo de 2 anos previsto no caput do art. 48;
II – o art. 51, II, caso a sociedade esteja consti-

tuída a menos de 3 anos, devendo apresentar as de-
monstrações contábeis emitidas até o momento.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Justificação

Este instrumento objetiva a criação de um novo 
ambiente empresarial para gestão do desporto no Brasil. 
Paralelamente à criação das Sociedades Empresariais 
Desportivas (SED), deverão ser criados mecanismos 
que facilitem o seu desenvolvimento. 

Um dos fortes motivos pelos quais muitos clubes 
não se estabeleceram como sociedades diz respeito a 

questão tributária. Isto porque, enquanto associação 
(art. 53 do Código Civil), os mesmos possuem a isenção 
de vários tributos, especialmente PIS (não incide sob 
o faturamento, mais sim à razão de 1% sobre a folha 
salarial), COFINS (MP 2.158/35) e CSLL. Constituída a 
sociedade, tais tributos incidiriam normalmente. Enten-
demos assim que deveria ser criado um tipo específico 
para a prática desportiva profissional, com regime de 
tributação próprio, o qual teria por base a apuração de 
impostos pelo lucro real, a isenção de PIS, COFINS 
e CSLL sobre suas receitas e lucros, e a contribuição 
patronal ao INSS nos termos art. 22, § 6º ao § 9º da 
Lei nº 8.212/91, com a alíquota de 5%. Assim, neste 
novo sistema, sobre o lucro apurado pela SED, incidiria 
normalmente o IRPJ, à alíquota padrão.

Observe-se que no sistema atual as entidades de 
prática desportiva estão sujeitas a incidência do IRPJ 
(art. 18 da Lei nº 9.532/97), isentas da CSLL (art. 15, 
§ 1º da Lei nº 9.532/97) e isentas de PIS e COFINS 
(MP 2.158/35) sob o faturamento.1 Temos então, sob 
o ponto de vista tributário, uma situação em que a 
criação da SED não importará em elevação da carga 
tributária ao clube, eis que a mesma será mantida nos 
parâmetros anteriores.

Ademais, visando estabelecer um ambiente ex-
tremamente profissional e vocacionado a busca e re-
alização de investimentos, também deverão ter a mes-
ma isenção as subsidiárias que sejam criadas para a 
exploração de ativos ligados ao desporto.

Sob o ponto de vista societário, visando dirimir 
dúvidas, a SED seria constituída sob a égide da Lei 
das Sociedades Anônimas. Isto porque a referida lei 
é completa no sentido de tutelar as obrigações de 
acionistas, diretores e conselheiros, além de propiciar 
aos clubes a possibilidade de adesão ao mercado de 
capitais. Cremos que o estabelecimento de um regi-
me jurídico único é a melhor maneira de uniformizar o 
tratamento das entidades desportivas, tal qual ocorreu 
em vários países.

Uma vez estabelecidos os novos parâmetros em-
presariais da gestão do desporto e estando as Socie-
dades Empresárias Desportivas abertas a recepção de 
acionistas, entendemos que para manter a elo “afetivo” 
entre a Associação e a SED, esta primeira não poderá 
deter menos de 30% do capital social da SED. Assim, 
terá ótimas possibilidades de capitalizar a sociedade 
com recursos de terceiros e ao mesmo tempo manter 
o vínculo entre a antiga e a nova entidade.

1 “Entidades sem fins lucrativos: As entidades sem fins lucrativos de 
que trata o art. 13 da MP nº 2.158-35, de 2001, calculam a Contri-
buição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, à alíquota 
de 1%” (http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasep-
Cofins/RegIncidencia.htm).
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Este novo ambiente que se forma não pode pres-
cindir de alguns preceitos relacionados a Governança 
Corporativa, sendo que, para tanto, a adoção pelas SED 
de Conselho de Administração e de Conselho Fiscal, 
torna-se imprescindível, visando conferir a mesma um 
órgão consultivo e fiscalizador, enxuto (ao contrário dos 
antigos Conselhos Deliberativos), e capaz de poder con-
ferir orientações gerais às atividades da empresa.

Institucionalizado um panorama jurídico profissional 
que objetiva a proliferação de investimentos no desporto, 
não há como deixar de se propiciar condições para que 
as SED atuem também junto ao mercado de capitais, 
podendo captar recursos financeiros e auxiliando a po-
pularizar cada vez mais esta via de investimentos junto 
a população em geral. A título elucidativo, na Europa é 
corriqueira a adesão dos clubes ao mercado de capitais, 
sendo vários os que possuem ações cotadas em bolsa 
de valores (Arsenal, Ajax, Juventus, Roma, Porto, Spor-
ting, Borussia Doutmund, etc). Vale registrar ainda para 
aqueles que não acreditam na viabilidade deste sistema 
para clubes da América do Sul, que o Colo-Colo, clube 
mais tradicional do Chile, se encontrava em situação 
falimentar e redimensionou suas atividades no ano de 
2005 com uma ampla reestruturação social e financeira, 
aliada a abertura do capital social em Bolsa de Valores. 
Até o presente momento tal iniciativa tem se mostrado 
de grande sucesso. Importante frisar também que fora 
aprovada uma nova lei desportiva que incentivou esta 
transformação.

Tendo em vista a modernização que se pretende 
conferir às entidades de prática desportiva, não pode 
ser deixada de lado a necessária modernização dos 
estádios desportivos, principalmente quando o Brasil 
é forte candidato a sediar a Copa do Mundo de 2014. 
Assim, criam-se as linhas mestras para que o Poder 
Público esteja autorizado a criar programas de incen-
tivo à reforma e construção de estádios.

Torna-se importante ainda possibilitar as Socieda-
des Empresárias Desportivas elaborarem e projetarem 
mecanismos visando a reestruturação de suas dívidas 
assim como de dívidas que pertençam a entidade de 
prática desportiva. Por tal razão, visando possibilitar a 
adesão da SED aos preceitos da recuperação econô-
mica das empresas, prevista na Lei de Falências, são 
inseridos alguns dispositivos visando facilitar tal ato, 
eis que da forma como se encontra as SEDs apenas 
poderiam fazer uso desta prerrogativa após dois anos 
de funcionamento.

Por tais razões, a instituição dessas medidas pode 
deflagrar um momento decisivo no desporto brasileiro, 
um divisor de águas. 

Sala das Sessões 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Silvio Torres.

PROJETO DE LEI Nº 6.541, DE 2006 
(Da Comissão especial Mista “Regulamentação da 
emenda 45”, e Senado Federal (Comissão Mista 

– Art. 142 e 143 do Regimento Comum)

Regula o Fundo de Garantia das Exe-
cuções Trabalhistas – FGET, e dá outras 
providências.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário, nos termos do Art. 143 do Regimento 
Comum do Congresso Nacional.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

IV – Projeto Sobre o Fundo Garantidor das Execu-
ções Trabalhistas

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula o Fundo de Garantia das 

Execuções Trabalhistas de que trata o art. 30 da Emen-
da Constitucional nº 45, de 2004.

Do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhis-
tas (FGET)

Art. 2º É instituído o Fundo de Garantia de Exe-
cuções Trabalhistas (FGET), que tem por finalidade 
assegurar, subsidiariamente, q pagamento dos créditos 
decorrentes das decisões condenatórias transitadas 
em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho.

Art. 3º O FGET é constituído pelos seguintes 
recursos:

I – dotações orçamentárias específi-
cas;

II – multas impostas em decisões judiciais 
e em termos de conciliação homologados pela 
Justiça do Trabalho;

III – multas administrativas impostas pela 
fiscalização do trabalho;

IV – resultados das aplicações financei-
ras dos recursos do FGET;

V – os valores resultantes da sub-rogação 
e da contribuição referidas no § 1º do art. 18;

VI – demais receitas patrimoniais e fi-
nanceiras;

VII – outras fontes.
Parágrafo único. Os valores depositados 

no FGET são absolutamente impenhoráveis.

Do Conselho Deliberativo do Fundo de Garantia de 
Execuções Trabalhistas – Codefget

Art. 4º É criado o Conselho Deliberativo do Fun-
do de Garantia’ de Execuções Trabalhistas (CODEF-
GET).

Art. 5º O FGET será regido por normas e dire-
trizes estabelecidas pelo CODEFGET, integrado por 
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três representantes da categoria de trabalhadores e 
três representantes da categoria dos empregadores, 
além de um representante de cada órgão e entidade 
a seguir indicados:

I – Da Justiça do Trabalho;
II – Do Ministério Público do Trabalho;
III – Do Ministério do Trabalho e Emprego;
IV – Da Caixa Econômica Federal;
V – Do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social;
VI – Do Banco Central do Brasil.

§ 1º A Presidência do CODEFGET será exer-
cida pelo representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

§ 2º O Ministro de Estado do Trabalho e Em-
prego e os Presidentes das entidades mencionadas 
neste artigo serão os membros titulares do CODE-
FGET, cabendo a cada um deles indicar o seu res-
pectivo suplente ao Presidente do Conselho, que os 
nomeará.

§ 3º Os representantes dos trabalhadores e 
seus respectivos suplentes serão indicados pelas 
confederações de trabalhadores e os representantes 
dos empregadores e seus respectivos suplentes pelas 
respectivas confederações e nomeados pelo Minis-
tro do Trabalho e Emprego, e terão mandato de dois 
anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.

§ 4º O CODEFGET reunir-se-á, ordinariamente, 
a cada bimestre por convocação de seu Presidente. 
Esgotado esse período, não tendo ocorrido convo-
cação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, 
no prazo de quinze dias. Havendo necessidade, 
qualquer membro poderá convocar reunião extra-
ordinária, na forma que vier a ser regulamentada 
pelo CODEFGET.

§ 5º As decisões do CODEFGET serão tomadas 
com a presença da maioria simples de seus membros, 
tendo o Presidente voto de qualidade.

§ 6º As despesas exigidas para o compareci-
mento às reuniões do CODEFGET constituirão ônus 
das respectivas entidades representadas.

§ 7º As ausências ao trabalho dos representan-
tes dos trabalhadores no CODEFGET, decorrentes 
das atividades desse órgão, serão computadas como 
jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e 
efeitos legais.

§ 8º Aos membros do CODEFGET, representantes 
dos trabalhadores, efetivos e suplentes, será assegura-
da estabilidade no emprego, desde a nomeação até um 
ano após um término do mandato, somente podendo 

ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente 
comprovada por meio de processo judicial.

§ 9º O Ministério do Trabalho e Emprego pro-
porcionará ao CODEFGET os meios necessários ao 
exercício de sua competência, para o que contará com 
uma Secretaria-Executiva.

§ 10. Pela atividade exercida no CODEFGET, 
seus membros não serão remunerados.

Da Gestão do Fundo

Art. 6º Ao CODEFGET compete gerir o FGET e 
deliberar sobre as seguintes matérias:

I – estabelecer as diretrizes e os progra-
mas de alocação dos recursos, de acordo com 
os critérios e objetivos definidos nesta lei;

II – avaliar e acompanhar a gestão eco-
nômica e financeira dos recursos, bem como 
os ganhos sociais e o desempenho dos pro-
gramas aprovados;

III ‘– apreciar e aprovar os programas 
anuais e plurianuais;

IV – pronunciar-se sobre os depósitos 
fundiários, antes do seu encaminhamento 
aos órgãos de controle interno para os fins 
legais;

V – adotar as providências cabíveis para 
a correção de atos e fatos do agente operador 
que prejudiquem o desempenho e o cumpri-
mento das finalidades do Fundo;

VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação 
das normas regulamentares nas matérias de 
sua competência;

VII – aprovar seu regimento interno;
VIII – fixar as normas e valores de remu-

neração do Agente Operador;
IX – fixar critério e valor de remuneração 

para o exercício da fiscalização;
X – praticar todos os atos necessários à 

gestão da aplicação do FGET, de acordo com 
as diretrizes e programas estabelecidos;

XI – expedir atos normativos relativos à 
alocação dos recursos para a implementação 
dos programas aprovados;

XII – elaborar orçamentos anuais e planos 
plurianuais de aplicação dos recursos, discri-
minando-os por unidades da Federação;

XIII – acompanhar a execução dos pro-
gramas decorrentes da aplicação dos recursos 
do Fundo, implementados pela CEF;

XIV – definir as metas a serem alcança-
das nos programas propostos.
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XV – fazer publicar no Diário Oficial da 
União as decisões Conselho, bem como as 
contas e os respectivos pareceres emitidos;

XVI – fiscalizar o cumprimento desta 
lei;

XVII – deliberar sobre outros assuntos 
de interesse do FGET.

Art. 7º A Secretaria-Executiva do Conselho De-
liberativo será exercida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, e a ela caberão as tarefas técnico-adminis-
trativas relativas ao Fundo de Garantia de Execuções 
Trabalhistas.

Do Agente Operador do Fundo

Art. 8º A Caixa Econômica Federal (CEF) é o 
Agente Operador do FGET, e a ela compete:

I – arrecadar, manter os depósitos e emitir 
os extratos correspondentes ao FGET;

II – expedir os atos normativos referen-
tes aos seus procedimentos administrativos-
operacionais;

III – definir os procedimentos operacio-
nais necessários à execução dos programas, 
segundo as normas e diretrizes de aplicação 
elaboradas pelo CODEFGET;

IV – elaborar as contas do FGET e en-
caminhá-las ao CODEFGET;

V – implementar os atos emanados do 
CODEFGET relativos à alocação e aplicação 
dos recursos.

Parágrafo único. O CODEFGET e a Caixa Eco-
nômica Federal deverão dar pleno cumprimento aos 
programas anuais, sendo que eventuais alterações 
somente poderão ser processadas mediante prévia 
anuência daquele colegiado.

Art. 9º O CODEFGET e a Caixa Econômica 
Federal serão responsáveis pelo fiel cumprimento 
e observância dos preceitos estabelecidos nesta 
lei.

Art. 10. Os recursos do FGET serão aplicados, 
exclusivamente, pela Caixa Econômica Federal, se-
gundo os critérios fixados pelo Conselho Delibe-
rativo, em operações que preencham os seguintes 
requisitos:

1 – garantias:
a) hipotecária;
b) caução de créditos hipotecários pró-

prios, relativos financiamentos concedidos com 
recursos do agente financeiro;

c) cessão de créditos do agente finan-
ceiro, derivados de financiamentos concedidos 
com recursos próprios, garantidos por penhor 
ou hipoteca;

d)seguro de crédito;
e) garantia real ou vinculação de receitas, 

inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas 
com pessoa jurídica de direito público ou de 
direito privado a ela vinculada;

f) aval em nota promissória;
g) fiança pessoal;
h) alienação fiduciária de bens móveis 

em garantia;
i) fiança bancária;
j) outras, a critério do Conselho Delibe-

rativo.

II – encargos financeiros proporcionais à 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

III – prazo máximo de trinta anos.

§ 1º Os recursos do Fundo poderão ser aplica-
dos em programas capazes de proporcionar bene-
fícios diretos ou indiretos aos trabalhadores e seus 
familiares, tais como creches, escolas, qualificação 
profissional e lazer.

§ 2º As disponibilidades financeiras, a serem 
mantidas em depósito na CEF, devem satisfazer às 
necessidades de liquidez do Fundo, sobre as quais 
incidirá remuneração mínima equivalente à preser-
vação do poder aquisitivo da moeda e correspon-
derá pelo menos a quarenta por cento dos recursos 
do Fundo.

§ 3º As garantias, nas diversas modalidades dis-
criminadas no inciso I deste artigo, serão admitidas 
singular ou supletivamente, considerada a suficiência 
de cobertura para os empresários e financiamentos 
concedidos.

Art. 11 O CODEFGET fixará diretrizes e estabele-
cerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos 
do FGET, visando a:

I – exigir a participação dos contratantes 
de financiamentos nos investimentos a serem 
realizados;

II – assegurar o cumprimento, por parte 
dos contratantes inadimplentes, das obriga-
ções decorrentes dos financiamentos obti-
dos;

III – evitar distorções na aplicação entre 
as regiões do País, considerando, para tanto, 
a demanda de emprego, a população e outros 
indicadores sociais.
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Art. 12 Os recursos do FGET serão remunerados, 
com base nos parâmetros fixados para atualização dos 
saldos dos depósitos de poupança, e capitalização de 
juros de até doze por cento ao ano.

Parágrafo único. O saldo dos depósitos do FGET 
é garantido pelo Governo Federal, podendo ser insti-
tuído seguro especial para esse fim.

Do Regime de Prestações do Fundo

Art. 13 Poderão receber recursos do FGET to-
dos os trabalhadores urbanos e rurais, com ou sem 
vínculo empregatício, que tenham sofrido lesões de 
direitos referentes a salários, rendimentos ou comis-
sões, ou relativos a indenizações decorrentes da re-
lação de trabalho.

Art. 14 Para os efeitos desta lei, os recursos do 
FGET destinam-se à cobertura de créditos referentes 
a salários, rendimentos ou comissões, ou relativos a 
indenizações decorrentes de sentenças trabalhistas 
condenatórias ou homologatórias de acordo, líquidas, 
transitadas em julgado, proferidas em ações:

I – individuais ou plúrimas;
II – coletivas, propostas pelo sindicato 

profissional, na condição de substituto proces-
sual, especialmente, em caso de falência de 
empresa, ocorrência de força maior, nos termos 
da lei, devidamente comprovadas;

III – coletivas e civis públicas, propostas 
pelo Ministério do Trabalho.

Art. 15 O FGET fica limitado ao pagamento salá-
rios, rendimentos, comissões ou indenizações inadim-
plidas, declarados em ação judicial trabalhista, não po-
dendo seu valor ultrapassando equivalente a quarenta 
salários mínimos.

§ 1º Quando a dívida superar esse limite, o 
credor manterá o direito de prosseguir na execu-
ção visando à satisfação dos valores restantes do 
crédito.

§ 2º O FGET atuará em sub-rogação quanto aos 
valores que forem antecipados ao trabalhador.

Da Movimentação do Fundo

Art. 16 A movimentação de recursos do FGET, 
em favor do trabalhador somente ocorrerá em execu-
ção definitiva, desde que frustrada a penhora ou esta 
tenha sido insuficiente.

Parágrafo único. Preenchidas as condições re-
feridas no caput, o Juízo, de ofício, expedirá alvará 
para saque do valor junto ao Fundo, dentro do limite 
estabelecido no caput do art. 15.

Art. 17 Efetuado o pagamento na forma do art. 
16, o FGET, sub-rogando-se no crédito do trabalhador, 
executará o devedor, com todas as garantias, recursos 
e prerrogativas que a lei processual faculta ao credor, 
perante a Justiça do Trabalho, nos próprios autos da 
reclamação trabalhista.

§ 1º Pela sua utilização, o devedor fica obrigado 
a recolher ao Fundo a contribuição equivalente a cin-
co por cento sobre o valor adiantado ao trabalhador, 
a qual será acrescida ao crédito principal.

Art. 18. Para a efetivação da tutela executória, 
poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, impor ao 
devedor multa por tempo de atraso.

Art. 19 Os valores penhorados em processo de 
execução de créditos trabalhistas, quando adiantados 
ao trabalhador pelo Fundo, serão nele depositados e 
ficarão à disposição do Juízo.

Art. 20 É vedada a movimentação do FOET em 
decorrência de acordo extrajudicial.

Art. 21 A Caixa Econômica Federal, na qualidade 
de agente operador, pagara ao trabalhador a quantia 
constante do alvará judicial e fornecerá ao CODEFGET 
a comprovação do pagamento.

Parágrafo único. O pagamento referido no caput 
será feito direta e exclusivamente ao trabalhador, ou 
mediante crédito em sua conta corrente, ou de pou-
pança, em agência próxima de sua residência ou do 
local de trabalho.

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 22 O CODEFGET poderá autorizar a Caixa 

Econômica Federal a celebrar convênio com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BN-
DES) com vistas à aplicação de até sessenta por cento 
dos recursos do FGET.

Art. 23 A primeira investidura do CODEFGET 
dar-se-á no prazo de trinta dias, contados a partir da 
entrada em vigor desta lei.

Art. 24 As prestações do FGET, de que trata o 
art. 13, ficarão disponíveis somente após um ano da 
data de publicação desta lei.

Art. 25 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão,

PROJETO DE LEI Nº 6.542, DE 2006 
(Da Comissão Especial Mista “Regulamentação  

da emenda 45”, e Senado Federal (Comissão Mista 
Art. 142 e 143 do Regimento Comum))

Regulamenta o inciso IX do art. 114 
da Constituição Federal, para dispor sobre 
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competências da Justiça do Trabalho re-
ferentes à relação de trabalho, e dá outras 
providências.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário, nos termos do art. 143 do Regimento 
Comum do Congresso Nacional

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

V – Projeto Sobre a Competência Suplementar da 
Justiça Do Trabalho

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 652 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho, passa a vigorar acrescido da seguinte 
alínea f:

“Art. 652”.... ...........................................
... ...........................................................
f) compete ainda ao juiz do trabalho pro-

cessar e julgar os litígios decorrentes de rela-
ções de trabalho que, não configurando vin-
culo empregatício, envolva, dentre outras, as 
ações:

I – de cobrança de crédito resultante 
de comissões representante comercial ou de 
contrato de agenciamento distribuição, quan-
do o representante, agente ou distribuidor for 
pessoa física;

II – de cobrança de quota-parte de par-
ceria agrícola, pesqueira, pecuária, extrativa 
vegetal e mineral, em que o parceiro outorgado 
desenvolva seu trabalho direta e pessoalmen-
te, admitida a ajuda da família;

III – decorrentes de execução e de ex-
tinção de contratos agrários, entre o proprie-

tário rural e o parceiro   outorgado, quando 
este desenvolva seu trabalho direta e pesso-
almente, ainda que com a ajuda dos membros 
da família;

IV – de cobrança de honorários decorren-
tes de exercício de mandato oneroso, exceto os 
que se qualifiquem como relação de consumo, 
nos termos da Lei nº 8.078, de 1990;

V – de cobrança de créditos de correta-
gem, inclusive de seguro, em face da corretora, 
em se tratando de corretor autônomo;

VI – de cobrança de honorários de leilo-
eiros, em face da casa de leilões;

VII – entre trabalhadores portuários e 
operadores portuários ou o Órgão Gestor de 
Mão-Obra – OGMO;

VIII – entre empreiteiro e subempreiteiro, 
ou qualquer destes e o dono da obra, nos con-
tratos de pequena empreitada, sempre que os 
primeiros concorrerem pessoalmente com seu 
trabalho para a execução dos serviços, ainda 
que mediante o concurso de terceiros;

IX – entre cooperativas de trabalho e 
seus associados;

X – de conflitos envolvendo as demais 
espécies de trabalhadores  autônomos, tais 
como encanador, eletricista, digitador, jardi-
neiro, dentre outros;

XI  –  decorrentes de assédio moral.
... ...........................................................

Art. 2º Ficam revogados os incisos III e V da alí-
nea a do art. 652 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI Nº 6.543, DE 2006 
(Da Comissão Especial Mista “Regulamentação da 
Emenda 45”, e Senado Federal (Comissão Mista 

– Art. 142 e 143 do Regimento Comum))

Altera a Lei nº 9.882, de 3 de dezem-
bro de 1999, para legitimar, para a propo-
situra de argüição de descumprimento de 
preceito fundamental, as pessoas lesadas 
ou ameaçadas de lesão por ato do Poder 
Público, e dá outras providências.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário, nos Termos do art. 143 do Regimento 
Comum do Congresso Nacional.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

VI – PROJETO QUE LEGITIMA QUALQUER  
PESSOA LESADA OU AMEAÇADA POR ATO  
DO PODER PÚBLICO A PROPOR ARGÜIÇÃO  

DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO  
FUNDAMENTAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.882, de 3 de dezem-

bro de 1999, passa a viger acrescido dos seguintes 
inciso III e § 3º:

“Art. 2º... ................................................

... ...........................................................
III – qualquer pessoa lesada ou ameaça-

da de lesão por ato do Poder Público.
... ...........................................................

§ 3º A propositura da argüição pelas pes-
soas referidas no Inciso III do caput deste 
artigo deverá observar os requisitos fixados 
no Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, exigindo-se questão constitucional 
discutida no caso atenda aos mesmos exigidos 
para a caracterização da repercussão geral a 
que se refere o § 3º do art. 102 da Constitui-
ção. (NR)”

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.882, de 3 de dezem-
bro de 1999 passa a viger acrescido do seguinte in-
ciso VI:

“Art. 3º. ... ..............................................
... ...........................................................
VI – no caso da propositura da argüição 

pelas pessoas referidas no inciso III do art. 2º, 
a comprovação dos requisitos a que se refere 
o § 3º do mesmo artigo.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO   
Nº 2.101, DE 2006 

(Do Senado Federal)  
Ofício nº 101/06 (SF)

Aprova a Programação Monetária para 
o primeiro trimestre de 2006.

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para 

o primeiro trimestre de 2006, nos termos da Mensagem 
nº 10, de 2006 (nº 923/2005, na origem).

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

Senado Federal, 27 de janeiro de 2006. – Senador 
Renam Calheiros,  Presidente Senado Federal.

Ofício nº 101 (SF) 

Brasília,  27 de janeiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Encaminha Projeto de Decreto Legislativo 
à revisão.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para revisão da Câ-

mara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
61, de 2006, que “aprova a Programação Monetária para o 
primeiro trimestre de 2006”, aprovado pelo Senado Federal 
em sessão realizada em 25 de janeiro do corrente ano.

Esclareço, por oportuno, que a matéria tramitou 
nesta Casa nos termos do § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, 
de 29 de junho de 1995, verbis: “O Congresso Nacional 
poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação 
monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante 
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu 
recebimento”.

Atenciosamente, – Senadora Serys Slhessa-
renko, Primeira Suplente, no exercício da Primeira 
Secretaria. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.107, DE 2006 

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

TVR 794/2005 
MSC 761/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Portal do Paraná a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Londrina, 
Estado do Paraná.

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

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 574, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Portal do Paraná a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Londrina, Estado do Paraná.

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 761, DE 2005

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
574, de 5 de novembro de 2003, que outor-
ga autorização à Associação Comunitária 
Portal do Paraná para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Londrina, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1 – 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 Portal do Paraná 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 Portal do Pa-
raná atendeu aos requisitos da legislação específica 
e recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão 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, 22 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Chaves, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Portal do Paraná a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Londrina, 
Estado do Paraná.

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

nº 574, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Portal do Paraná a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Londrina, Estado do Paraná.

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, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
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hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Pedro Chaves, à TVR nº 794/2005, 
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 
Nascimento, 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 2.108, DE 2006 

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

TVR 790/2005 
MSC 759/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores do João 
XXIII a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de For-
taleza, Estado do Ceará.

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

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 

4, de 19 de janeiro de 2005, que autoriza a Associação 
Comunitária dos Moradores do João XXIII a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de For-
taleza, Estado do Ceará.

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 790, DE 2005 
(Mensagem Nº 759/2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 4, de 
19 de janeiro de 2005, que outorga autoriza-

ção à Associação Comunitária dos Morado-
res de João XXIII para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Fortaleza, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA,COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, 
combinado 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 Estado das Comunicações, 
o ato que autoriza a Associação Comunitária dos 
Moradores do João XXIII a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão 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 da Relatora

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 dos Moradores 
do João XXIII atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica 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. 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, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores do João 
XXIII a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de For-
taleza, Estado do Ceará.

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

4, de 19 de janeiro de 2005, que autoriza a Associação 
Comunitária dos Moradores do João XXIII a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de For-
taleza, Estado do Ceará.

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

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Rela-
tora, Deputada Luiza Erundina, à TVR nº 790/2005, 
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 
Nascimento, 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 2.109, DE 2006 

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

TVR 789/2005 
MSC 759/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio Difusão Comunitária “Rádio 
Consciência Rural do Marajó – FM de São 
Sebastião da Boa Vista – Pará – ARCCR-

RURALDOMARAJÓ/FM” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião da Boa Vista, 
Estado do Pará.

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

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 

535, de 22 de dezembro de 2004, que autoriza a Asso-
ciação de Rádio Difusão Comunitária “Rádio Consciên-
cia Rural do Marajó – FM de São Sebastião da Boa Vista 
– Pará – ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Sebastião da Boa Vista, 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 789, DE 2005 
(Mensagem nº 759/2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 535, 
de 22 de dezembro de 2004, que outorga 
autorização à Associação de Rádio Difusão 
Comunitária “Rádio Consciência Rural de 
Marajó FM de São Sebastião da Boa Vista 
– Pará – ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM” 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de São 
Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA,COMUNICAÇÃO E NFORMÁTICA

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 de Rádio Difusão Comunitária “Rádio 
Consciência Rural do Marajó – FM de São Sebastião 
da Boa Vista – Pará – ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM” 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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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 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 Rádio Difusão Comu-
nitária “Rádio Consciência Rural do Marajó – FM de 
São Sebastião da Boa Vista – Pará – ARCCRRURAL-
DOMARAJÓ/FM” 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, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Walter Pinheiro, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio Difusão Comunitária “Rádio 
Consciência Rural do Marajó – FM de São 
Sebastião da Boa Vista – Pará – ARCCR-
RURALDOMARAJÓ/FM” a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião da Boa Vista, 
Estado do Pará.

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

535, de 22 de dezembro de 2004, que autoriza a Asso-
ciação de Rádio Difusão Comunitária “Rádio Consciên-
cia Rural do Marajó – FM de São Sebastião da Boa Vista 
– Pará – ARCCRRURALDOMARAJÓ/FM” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Sebastião da Boa Vista, 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, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Walter Pinheiro, à TVR nº 789/2005, 
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 
Nascimento, 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 2.110, DE 2006 

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

TVR 785/2005 
MSC 758/2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
ECOACRE RÁDIO, JORNAL E TELEVISÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Porto Walter, Estado do Acre.

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

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 

242, 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 fre-
qüência modulada, na cidade de Porto Walter, Estado 
do Acre.



06250 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

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 785, DE 2005 
(Mensagem Nº 758, de 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 242, 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 freqü-
ência modulada, na cidade de Porto Walter, 
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 Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à ECOACRE RÁDIO, JORNAL E TELEVISÃO 
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito 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 ECOACRE RÁDIO, JORNAL 
E TELEVISÃO 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. 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 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Porto Walter, Estado do Acre.

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

242, 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 fre-
qüência modulada, na cidade de Porto Walter, 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, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Pedro Chaves, à TVR nº 785/2005, 
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 
Nascimento, 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-
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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 2.111, DE 2006 

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

TVR 784/2005 
MSC 758/2005

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

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

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 

241, 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 Plácido de Castro, 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.

TVR Nº 784, DE 2005 
(Mensagem Nº 758, De 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria 
nº 241, 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 freqüência 
modulada, na cidade de Plácido de Castro, 
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, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Silas Câmara, 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 sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Plácido 
de Castro, Estado do Acre.

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

241, 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, 
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, na cidade de Plácido de Castro, Estado do Acre.

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

Sala da Comissão, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Silas Câmara, 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 Silas Câmara, à TVR nº 784/2005, 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 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 2.112, DE 2006 

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

TVR 782/2005 
MSC 757/2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Difusora Colíder Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, na cidade de Guarantã do 
Norte, 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 09/90 – CCJR)

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

194, de 4 de junho de 2003, que outorga permissão à 
Rádio Difusora Colíder Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Guarantã do Norte, 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.

TVR Nº 782, DE 2005 
(Mensagem Nº 757, de 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
194, de 4 de junho de 2003, que outorga 
permissão à Rádio Difusora Colíder Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Guarantã do Norte, Estado 
do 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, acompa-
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis-
são à Rádio Difusora Colíder 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 da Relatora

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 Rádio Difusora Colíder 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. 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 
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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. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Difusora Colíder Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, na cidade de Guarantã do 
Norte, Estado do Mato Grosso.

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

nº 194, de 4 de junho de 2003, que outorga permis-
são à Rádio Difusora Colíder Ltda. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Guarantã do Norte, 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. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Rela-
tora, Deputada Luiza Erundina, à TVR nº 782/2005, 
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 
Nascimento, 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 2.113, DE 2006 

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

TVR 779/2005 
MSC 750/2005

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Britto Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Anicuns, Estado de Goiás.

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

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

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

de 8 de dezembro de 2003, que outorga concessão 
à Rádio Britto Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Anicuns, 
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.

TVR Nº 779, DE 2005 
(Mensagem Nº 750, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 8 
de dezembro de 2003, que outorga conces-
são à Rádio Britto Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Anicuns, 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 sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga con-
cessão à Rádio Britto Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média.
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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 modifi-
cações do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 
1996. No processo em questão, a Rádio Britto 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 onda média.

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, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Britto Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Anicuns, Estado de Goiás.

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

de 8 de dezembro de 2003, que outorga concessão 
à Rádio Britto Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Anicuns, 
Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, 15 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 Rela-
tor, Deputado Vic Pires Franco, à TVR nº 779/2005, 
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 
Nascimento, 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 2.114, DE 2006 

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

TVR 775/2005 
MSC 749/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ecológica 
Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado do Rio de Janeiro.

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

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 

159, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ecológica Jardim 
Guapimirim – Rádio JG FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado 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.
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TVR Nº 775, DE 2005 
(Mensagem Nº 749, de 2005)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
159, de 16 de fevereiro de 2005, que outorga 
autorização a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Ecológica Jardim Guapimirim 
– Rádio JG FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guapimirim, 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 Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária Ecológica 
Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço 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 execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula-
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No 
processo em questão, a Associação de Radiodifusão 
Comunitária Ecológica Jardim Guapimirim – Rádio JG 
FM atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

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, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Jovino Candido, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Ecológica 
Jardim Guapimirim – Rádio JG FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado do Rio de Janeiro.

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

159, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ecológica Jardim 
Guapimirim – Rádio JG FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Guapimirim, Es-
tado do Rio de Janeiro.

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

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. – 
Deputado Jovino Candido, 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 Jovino Cândido, à TVR nº 775/2005, 
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 
Nascimento, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.115, DE 2006 

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

TVR 773/2005 
MSC 745/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Amigos de Amontada 
– Ceará – ASCOAMA a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Amontada, Estado do Ceará.

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

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 

39, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associação 
Comunitária dos Amigos de Amontada – Ceará – AS-
COAMA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Amontada, Estado do Ceará.

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 773, DE 2005 
(Mensagem Nº 745, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 39, 
de 15 de janeiro de 2004, que outorga au-
torização a Associação Comunitária dos 
Amigos de Amontada – Ceará – ASCOAMA 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Amontada, 
Estado do Ceará.

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 Comunitária dos Amigos de Amontada 
– Ceará – ASCOAMA 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.

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 dos Amigos de 
Amontada – Ceará – ASCOAMA 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, 15 de dezembro de 2005. 
–Deputado Jorge Gomes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Amigos de Amontada 
– Ceará – ASCOAMA a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Amontada, Estado do Ceará.

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

39, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associação 
Comunitária dos Amigos de Amontada – Ceará – AS-
COAMA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Amontada, Estado do Ceará.

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.
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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 Jorge Gomes, à TVR nº 773/2005, 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 
Nascimento, 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 2.128, DE 2006 

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

TVR 545/2005 
MSC 218/2005

Aprova o ato que outorga concessão à 
Sociedade Serrado Verdes de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Mina-
çu, Estado de Goiás.

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

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

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

de 25 de novembro de 2003, que outorga concessão 
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Minaçu, 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.

TVR Nº 545, DE 2005 
(Mensagem Nº 218, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 25 

de novembro de 2003, que outorga conces-
são à Sociedade Serrado Verdes de Comuni-
cação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Minaçu, 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 sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga con-
cessão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média.

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

A outorga do Poder Público para a execução de ser-
viço de radiodifusão é regulada 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. No processo em 
questão, a Sociedade Serrado Verdes de Comunicação 
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica e 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos termos 
estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da 
concorrência para exploração do serviço de radiodifusão 
sonora em onda média.

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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga concessão à 
Sociedade Serrado Verdes de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Mina-
çu, Estado de Goiás.

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

de 25 de novembro de 2003, que outorga concessão 
à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Minaçu, Estado de Goiás.

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 545/2005, 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 2.129, DE 2006 

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

TVR 443/2005 
MSC 70/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção e Movimento Comunitário Estandarte 
do Imbaú a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Imbaú, Estado do Paraná.

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

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 751, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação e Movimento Comunitário Estandarte do 
Imbaú a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Imbaú, Estado do Paraná.

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 443, DE 2005 
(Mensagem Nº 70, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 751, 
de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação e Movimento Comunitário Es-
tandarte do Imbaú, a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Imbaú, Estado do Paraná.

DA 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 autoriza a Asso-
ciação e Movimento Comunitário Estandarte do Imbaú 
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 

A autorização do Poder Público para a execução 
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela 
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Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo 
em questão, a Associação e Movimento Comunitário 
Estandarte do Imbaú atendeu aos requisitos da legis-
lação 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção e Movimento Comunitário Estandarte 
do Imbaú a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Imbaú, Estado do Paraná.

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

nº 751, de 19 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação e Movimento Comunitário Estandarte do 
Imbaú a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Imbaú, Estado do Paraná.

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 443/2005, 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 2.130, DE 2006 

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

TVR 384/2004 
MSC 885/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Florestópolis a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Florestópolis, Estado do Paraná.

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

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 

164, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Florestópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Florestópolis, Estado do Paraná.

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 384, DE 2004 
(Mensagem Nº 885, de 2004)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
164, de 16 de abril de 2004, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Florestópolis, a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Florestópolis, Estado do 
Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-



06260 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

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 Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Florestópolis 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

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 Comunica-
ção e Cultura de Florestópolis atendeu aos requisitos 
de 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 de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Wladimir Costa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005 

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Florestópolis a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Florestópolis, Estado do Paraná.

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

164, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura de Florestópo-
lis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Florestópolis, Estado do Paraná.

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

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2005. 
– Deputado Wladimir Costa, 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 Wladimir Costa, à TVR nº 384/2004, 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 2.131, DE 2006 

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

TVR 329/2004 
MSC 640/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural Garças a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Alto Garças, Estado 
de Mato Grosso.

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

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 559, de 05 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Garças a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto 
Garças, Estado de 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.
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TVR Nº 329, DE 2004 
(Mensagem Nº 640, de 2004)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 559, 
de 5 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Garças, a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Alto Garças, 
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 Cultural Garças 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 Legis-
lativo 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

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 Cultural Gar-
ças atendeu aos requisitos da legislação específica e 
recebeu autorização para executar serviço de radio-
difusão comunitária.

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 
constitucionalidade, especialmente no que se refe-
re 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 forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora 
apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Jorge Bittar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Cultural Garças a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Alto Garças, Estado 
de Mato Grosso.

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

nº 559, de 05 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Garças a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto 
Garças, Estado de Mato Grosso.

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

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Jorge Bittar, 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 Bittar, à TVR nº 329/2004, 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 2.132, DE 2006 

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

TVR 361/2004 
MSC 826/2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária de Cesário Lan-



06262 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

ge a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo.

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

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 

243, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária de Cesário Lange a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ce-
sário Lange, 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.

TVR Nº 361, DE 2004 
(Mensagem Nº 826, de 2004)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
243, de 12 de junho de 2003, que autoriza a 
Associação Cultural e Comunitária de Ce-
sário Lange, a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cesário Lange, Estado de São Paulo.

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 Cultural e Comunitária de Cesário Lange 
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

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 Cultural e Comunitária de 
Cesário Lange atendeu aos requisitos da legislação 
específica e recebeu autorização para executar servi-
ço 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, 15 de dezembro de 2005. 
– Deputado Pedro Irujo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural e Comunitária de Cesário Lan-
ge a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cesário 
Lange, Estado de São Paulo.

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

243, de 12 de junho de 2003, que autoriza a Associação 
Cultural e Comunitária de Cesário Lange a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ce-
sário Lange, 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 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 361/2004, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves – 
Vice-Presidente, Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos 
Nader, Corauci Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto 
Nascimento, 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.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 114, DE 2006 

(Das Sras. Perpétua Almeida e Maria Helena)

Propõe que a Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, fiscalize os procedimentos fisca-
lizatórios da Secretaria da Receita Federal 
e da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – Suframa, relativos ao anúncio de 
prática de fraude fiscal realizada em Esta-
dos da Região Norte por parte de empresas 
sediadas na Região Sudeste.

Despacho: À Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões.

Senhor Presidente,
Com base no art. 60, inciso II, combinado com o 

art. 61 do Regimento Interno, proponho a V. Exa. que, 
ouvido o Plenário desta Comissão, adote as medidas 
necessárias para realizar ato de fiscalização e controle 
com vistas a verificar a atuação dos órgãos públicos 
competentes para a apuração de fraudes fiscais pra-
ticadas por empresas localizadas na Região Sudeste, 
que se utilizaram de artifícios para se beneficiarem de 
incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento dos 
Estados da Amazônia Ocidental.

Justificação

Segundo noticia a imprensa nacional (ver Folha 
de S. Paulo, 20 de janeiro de 2006, pág. B1 e B3), a 
Receita Federal concluiu operação de fiscalização em 
cinco Estados da Região Norte sobre fraudes fiscais 
cometidas por empresas do Sudeste. Essas empresas 
simulavam vendas para empresas fantasmas monta-
da na Zona Franca de Manaus com o objetivo de se 
beneficiar dos incentivos fiscais.

Entre as empresas já identificadas como frauda-
doras estão algumas das maiores do país em vários 
setores, de montadoras e fabricantes de equipamentos 
eletrônicos a produtoras de materiais de construção 
e alimentos.

As empresas fraudadoras abriram firmas fantas-
mas ou utilizaram outras formalmente constituídas na 
Região Norte para receber mercadorias do Sudeste 
com incentivos fiscais. Em dezenas de casos, só fo-
ram remetidas para a Região Norte as notas fiscais 
das mercadorias. Em outros, os produtos até chega-
ram aos Estados de destino, mas nunca às regiões 
incentivadas.

Em alguns áreas o percentual de empresas fan-
tasmas entre as investigadas atingiu 30%, fazendo 
com que, na média, 14% do total das investigadas sim-
plesmente não existiam. A fraude consiste em vender 
mercadorias fabricadas e comercializadas em cidades 
do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo 
Horizonte, como se tivessem origem na Região Norte, 
usufruindo, assim, dos abatimentos de impostos con-
cedidos às empresas da Região Norte.

Segundo o noticiário citado, a Receita Federal afir-
ma que o órgão responsável por impedir esse tipo de 
fraude é a Suframa (Superintendência da Zona Franca 
de Manaus). Todavia, de acordo com aquele órgão, a 
Suframa é uma entidade administrada “mais política 
do que tecnicamente” (ver Folha de S. Paulo, página 
citada), dando margem a esse tipo de fraude sistemá-
tica. No entanto, nesse mesmo Jornal, a Autarquia se 
defende, indicando que a situação foi descoberta pela 
Suframa, que a denunciou à Polícia Federal.

Diante dessas circunstâncias, não há como dei-
xar de examinar o assunto no âmbito desta Casa em 
razão da gravidade dos fatos noticiados. Empresas 
privadas realizando simulações com a intenção de 
fraudar os cofres públicos em virtude de se beneficiar 
indevidamente de incentivos fiscais destinados ao 
desenvolvimento sustentável da Amazônia Ociden-
tal. Outro aspecto refere-se à eficiência e eficácia dos 
órgãos e entidades públicas na detecção e apuração 
da fraude em questão, especificamente a Receita Fe-
deral e a Suframa.

Assim, é importante que esta Comissão adote 
providências no sentido de conhecer os resultados 
das investigações efetuadas pela Receita Federal, em 
especial, o montante dos valores já comprovado que 
deixou de ser recolhido ao erário e as providências a 
serem tomadas pela Receita Federal. Também, deve 
ser examinado se a Suframa tem cumprido os objeti-
vos para os quais foi criada.
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Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Perpetua Almeida – PCdoB/AC. – Deputada Ma-
ria Helena – PSB/RR.

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 
primeiro lugar, quero manifestar minha alegria por ter-
mos votado ontem, em segundo turno, a proposta de 
emenda à Constituição que regulamenta a situação 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 
combate a endemias. Essa é uma grande vitória para 
a população brasileira, pois é realmente importante o 
papel que desempenham essas 2 categorias na dimi-
nuição da mortalidade infantil e na resolução de alguns 
problemas de saúde em nosso País.

Por isso, espero que a votação da matéria no Se-
nado se dê ainda nesta convocação extraordinária, a fim 
de que essa proposta de emenda constitucional possa 
se transformar em lei, e os nossos agentes comunitá-
rios tenham assegurados seus direitos e a garantia de 
que não serão mais perseguidos ou demitidos.

Fui  o Relator da matéria na Comissão de Cons-
tituição de Justiça. É importante dizer que havia um 
problema, mas nós conseguimos uma brecha na lei 
para solucioná-lo e fazer com que os agentes comu-
nitários de saúde pudessem ter segurança. Depois 
de muito conversar com representantes da Casa Ci-
vil, autoridades e lideranças, conseguimos finalmente 
que a proposta do Deputado Maurício Rands fosse 
considerada constitucional e seguisse a sua tramita-
ção. Dessa forma, a PEC chegou ao Plenário e, on-
tem, foi aprovada.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade também 
para dizer que no meu Estado a seca está crescendo. 
Não chove, e a população reclama. Tínhamos de ter 
água, bem essencial que, muitas vezes, chega ape-
nas em carros-pipa. Como o Orçamento ainda não foi 
aprovado, temos muitas dificuldades em conseguir re-
cursos para que a população não venha a sofrer em 
conseqüência da falta de água. 

Espero que se encontre uma saída para essa si-
tuação e que o Orçamento seja votado com urgência, 
para que, com a liberação dos recursos, seja diminu-
ído o sofrimento daquelas pessoas que ficam espe-
rando carros-pipa para conseguirem uma água que, 
às vezes, não dá sequer para beber. Precisamos  de 
recursos para resolver essa situação de falta d’água, 
principalmente no Nordeste.

Apesar dessa situação difícil, em alguns lugares, 
pessoas ainda se utilizam da força política para prejudi-
car os outros. São inúmeros os locais em que, para os 
programas sociais, os responsáveis cadastram apenas 
os que são do seu partido ou os que votam em can-
didatos do seu partido. Isso não pode mais acontecer. 
Vamos denunciar tudo isso.

Para encerrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, um último assunto.

A Câmara dos Deputados é a Casa do Parlamen-
tar, mas nem sempre ele tem aqui o espaço necessário 
para emitir suas opiniões, principalmente porque, em 
algumas oportunidades, apenas as Lideranças têm 
vez. Nas sessões extraordinárias, entre uma votação 
nominal e outra, os Líderes tomam os espaços. No fi-
nal da sessão, há um período para que os Parlamen-
tares façam as suas comunicações. Ontem, porém, 
infelizmente, o Vice-Presidente desta Casa encerrou 
a votação e não permitiu que os Parlamentares se 
manifestassem depois.

Espero que a Mesa Diretora reveja essa sistemáti-
ca, porque, infelizmente, estamos assistindo à ditadura 
das Lideranças. Os Líderes fazem seus pronunciamen-
tos, e os Deputados ficam esperando. É regimental, 
mas os demais Parlamentares também precisam ter 
oportunidade para se pronunciar.

Ressalto, Presidente Inocêncio Oliveira, que sem-
pre  que V.Exa. está na direção dos trabalhos, tem 
feito a gentileza de permitir a realização das Comu-
nicações Parlamentares. Terminada a Ordem do Dia, 
V.Exa., pacientemente, tem dado oportunidade para 
todos os Parlamentares falarem. No entanto, o mesmo 
não acontece com outros Deputados que, no exercício 
da presidência, não permitem que os Parlamentares 
emitam suas opiniões.

V.Exa. conhece o sentido profundo do Parlamen-
to: o lugar que os Parlamentares têm para expressar 
o seu pensamento, as suas opiniões, para fazer suas 
comunicações, enfim, mas hoje ele se tem destinado 
somente às Lideranças. E espero que sempre tenha-
mos sempre espaço para falar – não apenas quando 
é V.Exa. que está na presidência dos trabalhos, mas 
independentemente de quem esteja no exercício da 
presidência. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-

deço a V.Exa. as referências. Não faço mais do que 
minha obrigação, permitindo aos nobres pares se co-
municarem com suas bases, transmitir suas idéias, 
palavras, opiniões a respeito de diferentes assuntos 
que interessam ao País, exercendo o sagrado direito 
de defender os mais necessitados, os mais pobres, os 
mais humildes. Esta Casa não só é um centro de de-
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bates, mas sobretudo é a Casa indutora do processo 
de desenvolvimento nacional. 

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Francisco Appio.

O SR. FRANCISCO APPIO (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, eu deveria falar sobre a maior festa da cultura 
gaúcha, que está ocorrendo nesta semana, o 26º Ro-
deio Crioulo Internacional de Vacaria, o precursor da 
integração cultural do MERCOSUL. Festeja-se também 
o início da colheita das maçãs. No entanto, tenho vin-
do a esta tribuna, no mínimo 1 vez por semana, para 
denunciar os problemas que atingem a classe dos 
caminhoneiros.

Não estou fazendo isso por razões eleitoreiras. 
A grande maioria deles não vota, Sr. Presidente. No 
dia das eleições, 80% estão fora das suas bases; voto 
em trânsito não vale; portanto, só podem fazer a jus-
tificativa.

Também não tenho caminhão, nunca fui cami-
nhoneiro. Fui narrador esportivo, ao longo da minha 
vida. Recebia dos caminhoneiros denúncias e apelos. 
Agora, mais do que nunca, são sobre pedágios, con-
troladores de velocidade, falta de balanças, buracos, 
assaltos, seqüestros, tortura por horas seguidas efe-
tuada por ladrões de caminhão, enquanto desovam 
o veículo.

Mas a maior queixa refere-se aos pedágios. Eles 
estão sugando os poucos recursos do orçamento dos 
caminhoneiros autônomos, que são 691 mil em todo o 
País. As empresas ainda se resguardam, com o vale-
pedágio, que para o autônomo não funciona. Precisa-
mos revisar a política de pedágios.

Ontem, quando nos encontramos na Comissão 
de Viação e Transportes com o eminente Diretor-Geral 
do DNIT, Mauro Barbosa, apelamos para que o Gover-
no reexamine esse projeto de espalhar pedágios pelas 
rodovias brasileiras. A experiência do Rio Grande do 
Sul é nefasta. Tanto  é assim que, agora, no oitavo ano 
das concessões, estamos recolhendo assinaturas com 
o objetivo de se apresentar uma ação popular, porque 
as salvaguardas que anteriormente conseguimos fo-
ram todas retiradas.

Quando houve a concepção dos pedágios, eu 
era integrante de uma bancada que, concedendo à 
iniciativa privada a responsabilidade pelos reparos que 
a União não fazia, protegeu os usuários de todas as 
formas. A cobrança acontecia uma única vez por dia, 
era feita só na ida, e o preço baixo foi assimilado. De 
sorte que o que era bom e razoável, na época, hoje 
é uma tragédia. Se avaliamos mal a questão naquele 
momento, não quer dizer que não devemos revisar al-
guns pontos agora. Antes tarde do que nunca.

A ação popular que estamos preparando abrirá a 
“caixa-preta” dos pedágios. O caminhoneiro que quiser 
saber quem são os verdadeiros sócios dos pedágios 
deve aderir a esse movimento. Essa “caixa-preta” re-
velará por que as tarifas aumentam de forma absurda, 
por que cobram pelo eixo suspenso e por que estão 
cobrando a ida e a volta.

Sr. Presidente, no site www.appio.com.br, abri-
mos um link chamado Caixa-preta dos pedágios, no 
qual arquivamos depoimentos de caminhoneiros – que 
podem ser acessados por V.Exas. – e decisões da Jus-
tiça Federal em Caxias, de um eminente Juiz Federal 
de grande saber jurídico e idoneidade inatacável que 
determinou o fechamento de 4 praças de pedágio por 
falta de via alternativa. Confirmada a decisão no Tri-
bunal Regional Federal, aguarda-se manifestação do 
STJ. Há  também manifestações de motoristas, cujos 
depoimentos certamente vão sensibilizá-los.

Faço um apelo para que se crie nesta Casa a CPI 
dos Pedágios do Rio Grande do Sul. Isso já foi tentado 
no ano passado.

Apelo também para que essa ação popular en-
contre o respaldo de muitas pessoas, a fim de que seja 
feita uma verdadeira investigação.

Sr. Presidente, cabe também destacar que há um 
grande problema com as balanças nas estradas. Tudo 
isso precisa ser examinado por nós.

Na Comissão de Viação e Transportes, já esta-
mos legislando sobre a matéria. Mas chegou a hora 
de recorrermos à Justiça, porque as salvaguardas que 
foram colocadas por nós já foram retiradas.

Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
as pragas que assolam nossas estradas e atingem 
em cheio o transporte rodoviário de cargas (TRC), 
reconhecido por ter relevância social, por favorecer a 
segurança alimentar e por ser alvo do interesse na-
cional, são bem conhecidas, porém os antídotos são 
ineficazes.

Quem denuncia a falta de controle da velocidade? 
O DNIT tem 297 redutores de velocidade no País, mas 
por meio deles não se está multando, pois a preferên-
cia é pelos “pardais”, que arrecadam mais.

Quem tem coragem de fazer denúncias sobre 
os buracos, que aos milhões deterioram caminhões, 
estressam motoristas, reduzem a qualidade de suas 
vidas, aumentam custos, provocam acidentes e mor-
tes e favorecem a abordagem, pelos estribos dos ca-
minhões, dos assaltantes, devido à necessidade de 
redução da velocidade?

Quem faz denúncias sobre as estradas sem ba-
lanças ou com balanças que não funcionam ou facilitam 
e estimulam o excesso de peso, o que o caminhoneiro 
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não quer, mas faz o transporte diante da pressão do 
embarcador?

Quem denuncia o desinteresse das montadoras 
que continuam fabricando portas que não ocultam o 
estribo, facilitando a abordagem dos bandidos? Vejam 
também em nossa página na Internet, www.appio.com.
br, que muitos estão equipando suas portas com um 
complemento em fibra para ocultar o estribo.

Agora surge operação tapa-buracos. O que é 
isso?

A inusitada operação disporá de 450 milhões 
de reais, sem fiscalização. Os remendos não sobre-
viverão até o Natal. Mesmo assim, é uma das ações 
necessárias. Lembrem-se de que o Governo arrecada 
bilhões com a CIDE, a famosa contribuição cobrada 
em relação aos combustíveis, e pouco repassa para 
a manutenção da malha.

Em alguns Estados, o IPVA é cobrado acima do 
justo, abarrotando os cofres dos DETRANs, verda-
deiros paraísos financeiros, pois nem todos cumprem 
integralmente suas funções. Reconhecemos que me-
tade vai para os Municípios, e estes também a jogam 
no caixa único.

O Brasil, auto-suficiente em petróleo, cobra dos 
caminhoneiros o valor internacional, que encarece os 
fretes. Pior é o custo nas estradas concedidas, onde o 
vale-pedágio não funciona plenamente, nem sempre 
fiscalizado ou respeitado. O autônomo ganha menos.

Os embarcadores nunca aparecem para discutir 
vale-pedágio ou segurança nos terminais das indústrias, 
para um efetivo combate ao furto e roubo de cargas.

O PL nº 187, de 1997, publicado na nossa referida 
página na Internet, projeto de autoria do Deputado Má-
rio Negromonte, da Bahia, Líder da bancada do Partido 
Progressista, aprovado na Câmara e no Senado, foi 
uma das poucas vitórias do TRC. Será regulamentado, 
sem vetos, pois a posição do DENATRAN é favorável, 
conforme antecipou seu diretor, Alfredo Perez. O ilus-
tre Ministro das Cidades, Márcio Fortes, dará o sinal 
verde à Casa Civil para a regulamentação.

Na CEASA de São Paulo, motoristas são assal-
tados, seqüestrados e torturados dentro das próprias 
instalações, como aconteceu com Lorismar Godinho 
Valin, na quarta-feira 25 de janeiro. Os detalhes estão 
em nossa página na Internet.

Receptadores e desmanches compram e ven-
dem mercadoria roubada, manchada de sangue, es-
timulando o furto e o roubo de cargas, pois a Lei de 
Gerson não foi revogada. É hora de recordar que não 
foi o crime que se organizou, mas a sociedade que se 
desorganizou.

As mototáxis espalham-se pelas cidades. Em 
sua grande maioria, de maneira clandestina. A pre-

texto de atenderem os mais pobres, favorecem a fuga 
de criminosos.

Ainda quanto ao transporte clandestino, vans 
e ônibus trafegam sem segurança, prestam péssimo 
serviço ao cidadão. Poucas empresas atendem as 
exigências da lei.

Estamos legislando para o combate ao transpor-
te clandestino. O texto do Projeto de Lei n° 5.340, de 
2005, já aprovado na Comissão de Viação e Transpor-
tes, também está na página www.appio.com.br. Mas o 
TRC ainda não foi regulamentado. Aguarda-se a vota-
ção, nesta Casa do Projeto de Lei nº 4.358, de 2001. 
Leiam o projeto também na referida página.

Os pedágios avançam sob a égide da lei de mer-
cado e do capitalismo selvagem e ficam cada vez mais 
caros. No Rio Grande do Sul, a Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER-
GS determinou a cobrança relativa ao eixo suspenso, 
um descalabro e um assalto legalizado ao bolso do 
transportador.

Eixo suspenso deve ser isento e caminhão vazio 
deve pagar menos.

Implantados os pedágios nos anos 90, a taxa 
era cobrada num único sentido. Mais tarde alteraram 
contratos para cobrança na ida e na volta. O preço por 
eixo era razoável; depois, foi aumentado, e nem todos 
os compromissos previstos no projeto foram cumpridos. 
Nas vias urbanas, por exemplo, apenas conservam o 
leito da pista, sem nenhuma melhoria.

O caminhoneiro e o taxista foram desarmados, 
não podem ter porte de arma. Conheçam, por meio da 
página www.appio.com.br, as propostas de mudanças 
referentes ao Estatuto do Desarmamento. 

Caminhoneiro não pode portar uma faca para 
descascar laranja, muito menos fazer comida na caixa, 
bater pneus ou fazer o pernoite com segurança. Vejam 
no mesmo endereço na Internet o caso de um motorista 
de Antonio Prado, abordado enquanto dormia.

Já disse que poucos motoristas votam. Na Câ-
mara Federal, é pequena a bancada que o defende. 
O caminhoneiro não tem voz, pois 80% não votam e 
têm poucos representantes. Motorista não vota. Seus 
familiares, revoltados, também não votam.

No dia das eleições, normalmente estão fora de 
suas cidades. Apesar do mais moderno sistema de 
votação eletrônica, voto em trânsito não vale. São ex-
cluídos mais de 12% dos eleitores, a maioria de mo-
toristas em trânsito, que têm o dever da justificativa, e 
não o de falar por meio do voto.

Associações de motoristas promovem festas, 
erguem templos aos caminhoneiros, sedes com pis-
cinas, mas a maioria não contrata advogados para 
defendê-los. Perdem caminhões em decorrência de 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06267 

consórcios não pagos, dívidas contraídas, seguros 
não honrados, diárias não recebidas e exploração dos 
fretes de terceiros.

O vale-pedágio foi um avanço, mas não funciona 
plenamente.

As Receitas, federal, estadual e municipal, devem 
investigar e combater os desmanches. 

A Polícia Militar do Rio de Janeiro precisa ouvir 
e investigar as denúncias de extorsão.

A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal 
tem que agir com rigor contra alguns maus policiais 
que, com uma trena, medem o comprimento do cami-
nhão e quase sempre aplicam a multa por causa de 
centímetros, logo transformada numa cervejinha e no 
“deixa pra lá”.

Fui caroneiro por alguns dias e pude testemu-
nhar, da cabine, ameaças, extorsões e explorações. 
Verifiquei, mas não denunciei, pois os motoristas te-
mem represálias.

E o caminhoneiro gaúcho de Flores da Cunha 
que apareceu morto numa delegacia de Pernambuco? 
Dizem que foi suicídio, cometido com fios de compu-
tador. Suicídio? Não tinha motivos para tal. Faltaram 
explicações, sobraram suspeitas. Saibam mais no site 
www.appio.com.br.

Dez caminhoneiros mortos nos anos 90 jamais 
foram resgatados. Foram seqüestrados, torturados e 
mortos. Seus corpos, insepultos. Suas famílias, aban-
donadas. Para crime político há indenizações milioná-
rias, como essa farra de alguns que se dizem vítimas 
da ditadura. Vejam em nossa página na Internet, caso 
por caso, o relato sobre esses 10 gaúchos desapa-
recidos.

E a ditadura dos criminosos não tem preço? A 
vida de um caminhoneiro quanto vale? Para os bandi-
dos, a vida do motorista tem pouco valor. Eles querem 
a carga e o caminhão, não têm medo de lei, nem de 
polícia, tampouco têm medo de Deus. Saibam quanto 
vale conhecendo a história, por meio da mencionada 
página na Internet, de um motorista de São Marcos.

O Governo aplicou pouco dinheiro da CIDE nas 
estradas, não revisa pedágios, mas prefere anunciar 
novas praças que serão implantadas. Espalha-se o 
terror entre os 5 milhões de motoristas que conduzem 
a frota estimada em 2 milhões e 100 mil caminhões. 
Juntem a esses os condutores de ônibus e represen-
tantes comerciais, com suas angústias, os quais inte-
gram o exército desarmado dos usuários das estradas 
pedagiadas.

Dizem o seguinte: “Ruim com o pedágio, pior sem 
ele”. Mas, afinal, a CIDE para que serve?

Em 1995, o Governador chamou o Secretário 
dos Transportes para implantar as concessões ro-

doviárias. Aceitamos o projeto diante da garantia do 
preço baixo por eixo, conforme debate que envolveu 
o SETCERGS, por ocasião da inauguração do SEST/
SENAT em Bento Gonçalves, em 1996. Durante me-
ses, debatemos e incorporamos emendas de nossa 
autoria para uma única cobrança por dia na mesma 
praça, bem como a cobrança num único sentido. O 
sacrifício do transportador regional foi recompensado, 
por meio do compromisso honrado por Antonio Britto 
e José Otávio Germano, de asfaltamento da RS-122 
(Antonio Prado–BR-116–Vacaria), a Rodovia Synval 
Guazzelli, histórica reivindicação dos caminhoneiros. 
Foram contratados projetos para asfaltar os acessos 
relativos a 300 Municípios do Estado.

Olívio Dutra, eleito com esta bandeira, Britto é 
o pedágio, Olívio é o caminho, logo tratou de alterar 
contratos, estabelecendo a cobrança na ida e na volta, 
aumentando os custos. A CPI proposta na Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul não foi instalada. Re-
tornará neste ano.

O então Governador Alceu Collares implantou 2 
bem-sucedidos projetos de pedágios comunitários: em 
Portão, na RS-122, e Sertão, na RS-135. Os recursos 
permitem a manutenção e a duplicação entre Scharlau 
e São Vendelino, em fase de conclusão.

Por que não adotar esse modelo, se os resul-
tados vão além da conservação? E os preços? Em 
Portão, um caminhão com 3 eixos paga R$10,70 na 
ida, e zero na volta. Em Vacaria, o mesmo caminhão 
paga R$9,60 na ida e outros R$9,60 no retorno. Ca-
minhão com 4 eixos paga em Portão R$15,50 – e aju-
da a duplicar a RS-122. Não paga nada na volta. Em 
Vacaria, São Marcos, Farroupilha, Flores da Cunha, 
paga R$12,80 na ida e outros R$12,80 na volta. Não 
dá para entender.

O dever moral impõe a investigação e a revisão 
das concessões, agora no oitavo dos seus 15 anos.

Ações propostas na Justiça defendem usuários, 
como a que determinou a cobrança num único sentido 
na praça de Farroupilha. Mas outra decisão da Justiça 
Federal está pendente.

Em Caxias do Sul, a Justiça Federal prolatou sen-
tença, confirmada pelo TRF da 4ª Região, confirmando 
o fechamento das 2 praças de pedágios de Vacaria, 
além das praças de São Marcos e Vila Cristina, Caxias 
do Sul, todas na BR-116, por falta de via alternativa. 
A RODOSUL, o CONVIAS e até o Governo do Esta-
do foram ao STJ pedir a suspensão administrativa da 
sentença. Reitero a informação de que material sobre 
o assunto pode acessado por meio da página www.
appio.com.br.

Todos querem abrir a “caixa-preta” dos pedágios, 
saber quem são seus sócios, discutir as planilhas, 
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checar custos e tarifas e cumprir a sentença da Justi-
ça Federal em Caxias do Sul, iniciativa do Procurador 
Celso Tres, julgada no mérito pelo eminente Juiz Fe-
deral Eduardo Fernando Appio. A sentença que fecha 
as 4 praças da BR-116 foi confirmada, como disse, 
pelo TRF da 4ª Região e está no Superior Tribunal de 
Justiça, aguardando julgamento.

O caminhoneiro que quiser saber quem são os 
verdadeiros sócios dos pedágios deve procurar a res-
posta com funcionários das praças, em registros dos 
cartórios e sindicatos. Se for o caso, vá ao promotor 
público, peça informações e denuncie. Não tenha medo 
da verdade. O caminhoneiro foi transformado em sócio 
minoritário dos pedágios. Sócio sem voz para reclamar, 
mas com a obrigação de ajudar os sócios maiores, ti-
rando cada vez mais dinheiro do próprio bolso.

Atenção, reitero que estamos elaborando abai-
xo-assinado para sustentar ação popular em que se 
pede revisão das tarifas dos pedágios, cancelamento 
da cobrança pelo eixo suspenso, cobrança uma única 
vez por dia em cada praça, eliminação da cobrança 
do retorno, julgamento do recurso no STJ e apoio à 
instalação de CPI na Assembléia Legislativa para abrir 
a “caixa-preta” dos pedágios.

Sr. Presidente, colhi depoimentos, por intermédio 
do SOS Caminhoneiro, onde prestamos serviços aos 
transportadores há mais de 20 anos gratuitamente. Uma 
pessoa que identifico como Kassol, para evitar repre-
sálias, denuncia o problema dos bitrens e balanças. 
Outra, que identifico como Capim, um pseudônimo, para 
evitar represálias, ataca os pedágios e a cobrança pelo 
eixo suspenso. As entrevistas podem ser lidas no site 
www.appio.com.br. Assumo a responsabilidade pelas 
informações apresentadas neste pronunciamento.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados.

O   SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro a instalação da Justiça Federal em Vi-
tória da Conquista, no dia 26 de janeiro. Sem dúvida, 
foi um momento de grande repercussão na vida desse 
Município, que se encontra no sudoeste da Bahia. A 
Justiça Federal que lá se instalou terá jurisdição em 
cerca de 60 Municípios. 

A  solenidade contou com a presença do Presi-
dente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com 
sede em Brasília, o eminente Desembargador Federal 
Aloísio Palmeira Lima; da Diretora do Fórum da Justiça 
Federal da Bahia, Dra. Mônica Aguiar; do Juiz Titular 
da Vara da Justiça Federal de Vitória da Conquista, 
Dr. João Batista, e de inúmeras autoridades da região 
sudoeste da Bahia, em um ato que faz justiça à popu-

lação, que há muitos anos esperava a instalação da 
Vara da Justiça Federal naquela região.

Sr. Presidente, a proposta de criação de novas 
Varas da Justiça Federal foi iniciada em 1995, por indi-
cação nossa, renovada posteriormente em 2001. Tratei 
dessa questão diuturnamente com o Superior Tribunal 
de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 
a Justiça Federal da Bahia, juntamente com inúmeros 
colegas de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, 
Sergipe, Piauí e Pará. 

Finalmente, conquistamos o Projeto de Lei nº 
5.756, de 2001, do STJ. Por coincidência do destino, o 
primeiro relatório de mérito da Comissão do Trabalho, 
Administração e Serviço Público foi relatado por mim. 
Na ocasião, promovi a redistribuição de todo o contin-
gente de unidades da Justiça Federal, beneficiando 
largamente todos os Estados da 1ª Região, dentro 
das restrições propostas naquele projeto. Promove-
mos também uma redistribuição em relação aos Tri-
bunais Regionais Federais das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões 
do País. E , certamente, as 183 Varas que estão sendo 
instaladas no País estão dando à Justiça Federal a sua 
mais importante motivação, neste momento histórico 
para o Poder Judiciário brasileiro. A interiorização, a 
descentralização são razões mais do que suficientes e 
importantes para que a Justiça Federal tenha presença 
em todo o País e possa cumprir as competências cons-
titucionais e históricas que lhe são destinadas desde 
quando criada, em 1890, pelo Decreto nº 848. 

A Justiça Federal, hoje, já com quase 800 Varas 
no País, passa a cumprir um papel importantíssimo 
no Poder Judiciário brasileiro. Passa a ser uma Justi-
ça crescente, com presença nacional. Ela não é mais 
uma Justiça encastelada nas grandes cidades brasi-
leiras, sobretudo nas capitais brasileiras. Em particu-
lar no Nordeste e no Norte do País, ela passa a se 
interiorizar e ter presença no Amazonas, no Acre, em 
Roraima, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, 
Minas Gerais etc.

Hoje se instala a Vara da Justiça Federal de Paulo 
Afonso. Na semana passada, instalaram-se as Varas 
da Justiça Federal de Vitória da Conquista e de Je-
quié. No dia 7, instala-se a Vara de Guanambi. Já se 
instalaram as Varas de Juazeiro e de Campo Formoso 
e ainda falta instalar a Vara de Itabuna.

De modo, Sr. Presidente, que faço esse registro 
de congratulação com a Justiça Federal do Brasil e, 
em particular, com o Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Desembargador Aloísio Palmeira 
Lima, e toda a sua equipe, que tem feito um trabalho 
brilhante pelo desenvolvimento da Justiça Federal no 
Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O   SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é conhecida minha posição em defesa de 
investigações em todos os níveis. Sou intransigente 
defensor da idéia de que, além da Polícia, o Ministério 
Público possa investigar o que entender necessário. 
Defendo igualmente que o Legislativo cumpra seu dever 
constitucional de investigar por meio das CPIs.

Entretanto, temos de ter respeito à lei e à Cons-
tituição, que, em seu art. 58, §3º, estabelece que as 
Comissões Parlamentares de Inquérito, para sua ins-
talação, exigem a assinatura de um terço dos mem-
bros da Casa e, ao mesmo tempo, que em seu reque-
rimento esteja determinado o objeto da apuração e o 
prazo de funcionamento da Comissão. Não basta que 
um número de Parlamentares solicite a instalação de 
uma CPI. O fato deve ser determinado. É uma exigên-
cia constitucional.

Pois  bem. No requerimento de constituição da 
CPI dos Bingos, que está instalada e é composta por 
15 Senadores, consta expressamente como finalidade: 
“investigar e apurar a utilização das casas de bingo para 
a prática de crimes de lavagem de dinheiro e valores, 
bem como a relação dessas casas e das empresas 
concessionárias de apostas”. 

O que tem feito a CPI dos Bingos em relação às 
casas de bingos? Absolutamente nada. No meu Estado, 
o Rio de Janeiro, as casas de bingo corrompem o apa-
relho policial e a classe política. Que grande proprietário 
de casa de bingo foi chamado a prestar depoimento? 
Nenhum, absolutamente nenhum. Enquanto isso, a CPI 
se desvia de sua finalidade, tentando apurar homicí-
dios ocorridos no interior de São Paulo – em Campinas 
e em Santo André –, envolvendo, logicamente e por 
motivos políticos, Parlamentares e políticos ligados ao 
Partido dos Trabalhadores. 

Tenho sustentado que a CPI está inteiramente 
desviada de suas finalidades e, conseqüentemente, 
é inconstitucional. Nessa mesma linha, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal não é isolada do Presidente 
Nelson Jobim. No recesso, na condição de Presidente 
daquela Corte, S.Exa. representa o nosso Pretório Ex-
celso. A decisão de cassar a quebra de sigilo bancário 
de Paulo Okamotto é irrepreensível sob o ponto de vis-
ta jurídico. Não vamos, então, aqui utilizar disputas de 
natureza política para criticar uma decisão acertada. 
Temos de respeitar o Supremo Tribunal Federal e suas 
decisões, especialmente quando estão decisivamente 
de acordo com o que prevê a Constituição Federal.

Da  mesma maneira, a CPI tem de estar muito 
consciente ao atacar os contratos da Caixa Econô-
mica Federal com a GTECH. Como sempre disse, a 
GTECH é uma multinacional que se espalhou por aí 

para explorar os mais diversos tipos de jogos. Aliás, 
ela é mais do que isso: é uma multinacional do crime 
organizado. 

Os membros da CPI devem verificar os períodos 
em que esses contratos foram feitos com a Caixa Eco-
nômica. Eles se iniciaram em 1997, causando grandes 
prejuízos em 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, antes, 
portanto, do início do Governo Lula. Isso tem de ficar 
muito claro, para que a CPI não continue nesse cami-
nho de ataque frontal ao Governo, desviando-se de sua 
finalidade de apuração correta e séria dos fatos.

Sempre tive a visão crítica de que a CPI realiza 
investigações no âmbito parlamentar e, como tal, deve 
ter objetivo determinado: apuração de um fato, indica-
ção dos responsáveis e dos indiciados. Além disso, a 
própria Constituição aponta o Ministério Público como 
o destinatário dos relatórios finais das CPIs.

Na condição de integrante do Ministério Público, 
entretanto, cansei de receber relatórios de CPIs que me 
obrigavam a instaurar inquérito policial, porque havia 
muito depoimento, muita disputa política, muito holo-
fote para alguns dos seus participantes, mas  nada de 
concreto que permitisse o Ministério Público processar 
criminalmente os responsáveis – provas concretas e 
absolutamente indiscutíveis. 

Por tudo isso, vamos prosseguir nas investiga-
ções, mas no rumo certo e adequado. É o que a so-
ciedade brasileira está exigindo dos integrantes das 
CPIs. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parece que agora as eleições em Campos dos Goyta-
cazes serão para valer e finalmente terá fim o pleito de 
2004. Estão marcadas, de acordo com o calendário do 
Tribunal Regional Eleitoral, para o dia 12 de março, em 
primeiro turno, e para o dia 26 de março, em segundo 
turno, as eleições em Campos. 

Infelizmente Campos foi palco de um dos maiores 
abusos do poder econômico da história da democra-
cia brasileira. Está aqui presente o Deputado Josias 
Quintal, que também tem base eleitoral no Municí-
pio de Campos e na região, e sabe muito bem o que 
aconteceu ali. 

Campos é um Município muito importante para o 
Brasil. Aquela  região produz petróleo e tem muita força 
na agricultura canavieira, porém muito nos preocupa 
a realidade local. Ao longo dos anos, o Município tem 
perdido oportunidades. Campos poderia oferecer uma 
qualidade de vida muito melhor para o seu povo do 
que é hoje capaz de fazer. O índice de desemprego ali 
registrado é extremamente preocupante; as desigual-
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dades sociais são brutais, e a classe política municipal 
deve muito a seu povo. 

Esperamos que, na próxima eleição, Campos 
eleja legitimamente o seu Prefeito e que ele possa 
oferecer àquele povo os direitos e a qualidade de vida 
que merece. Esperamos que a Justiça Eleitoral ofereça 
melhores estruturas para uma fiscalização rigorosa, a 
fim de que não haja condições de se mascarar esse 
novo pleito – e, com certeza, muitos tentarão repetir o 
que fizeram nas eleições passada. 

Mais uma vez, apresento-me como candidato a 
Prefeito, motivado pelo meu partido, o PSDB e pelos 
eleitores. E, diante da grande necessidade de reno-
vação, o meu nome incorpora essa vontade de mu-
dança, de renovação, de seriedade, de moralização 
da coisa pública. 

O primeiro comício da minha campanha será rea-
lizado amanhã, quando será dado início a uma grande 
luta, visando contribuir para que aquele Município en-
contre realmente o caminho do desenvolvimento. 

Sr . Presidente, essa eleição tem sido muito con-
testada, algumas ações ainda não foram transitadas 
em julgado no TSE. Mas, todos nós esperamos que o 
TSE agilize essas decisões para que o Município de 
Campos possa ter paz e o eleitor de Campos toda a 
liberdade para escolher o candidato que melhor lhe 
convencer. 

A minha administração, com certeza, estará con-
solidada na moralidade. Campos precisa de instrumen-
tos de geração de empregos, mas o Município tem 
independência financeira, e a maior parte dos seus 
problemas será resolvida com os instrumentos de 
que já dispõe. Campos não precisa de muito apoio de 
Governo do Estado e de Governo Federal. Claro que 
essas parcerias são fundamentais, e procuraremos 
fazê-las o máximo que pudermos. No entanto, para 
os problemas principais do dia-a-dia, as soluções se 
encontram no próprio Município. 

É com esse intuito que mais uma vez nos apre-
sentamos como candidato a Prefeito. Nosso objetivo 
é fazer a cidade crescer e se desenvolver; e é disso 
que o povo precisa. A partir de agora, portanto, vamos 
para as ruas para conquistar o voto e convencer os 
eleitores da necessidade de mudança. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O   SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, continua repercutindo intensamente 
na mídia e nos círculos políticos a histórica decisão da 
Câmara dos Deputados, tomada na semana passada, 
derrogando o instituto da verticalização e garantindo 
maior flexibilidade às nossas agremiações para promo-
verem articulações nos âmbitos federal e regional.

Tem-se como certa a confirmação de tal resul-
tado ao ensejo do segundo turno, quando deverá se 
repetir, no painel eletrônico deste plenário, a expressi-
va manifestação dos 343 Parlamentares, número que 
poderá ser acrescido por novas adesões, num quadro 
irreversível de importantes desdobramentos no campo 
da formação de coligações partidárias.

Aliás, o editorial do Jornal do Brasil, em sua 
edição da última sexta-feira, focaliza a nossa decisão, 
que aponta para a imperiosa necessidade de se pro-
mover sem tardança uma reforma política, o que se 
espera para a semana entrante.

Conclui o editorialista, em seu lúcido comentário 
que “a verticalização pode não ter resolvido a bagunça 
partidária brasileira. Mas não faria isso sozinha. Por 
essa razão, convém rediscutir as regras, ampliando o 
escopo da legislação e aperfeiçoando o sistema. Os 
infindáveis arranjos da próxima campanha servirão 
para aumentar a urgência da reforma política”.

Pela relevância dos conceitos emitidos, entendi 
de meu dever transcrever o texto original neste pro-
nunciamento, nos termos admitidos pelo Regimento 
Interno da Casa.

Eis o editorial, Sr. Presidente:

“O réu errado
Prevaleceram, mais uma vez, as conve-

niências políticas circunstanciais, e a vertica-
lização foi sepultada pelo Congresso. A regra 
– instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral 
– havia imposto uma condição: as alianças 
nacionais deveriam ser respeitadas nos es-
tados. Balizava-se por um princípio saneador. 
Ao impor restrições aos casamentos entre as 
legendas, buscava reduzir a pouca vergonha 
das infidelidades partidárias, com múltiplas 
coligações ao sabor dos interesses do mo-
mento e do lugar. A verticalização garantia 
feições mais coerentes ao sistema. Agora, fica 
de graça lançar-se candidato à Presidência. É 
indolor traficar influências nos estados, onde 
poderão ser adversários partidos amigos para 
a eleição presidencial. É o Brasil. Quando, há 
quatro anos, os partidos foram surpreendidos 
pela decisão do TSE, muitos críticos da verti-
calização emitiram sinais de insatisfação não 
só com a regra mas também com a mudança 
brusca conduzida pelo Tribunal, a menos de 
um ano do pleito. Ontem, como hoje. Nova-
mente se modificam as regras – e, mais uma 
vez, um ano antes das eleições – para aten-
der aos desejos de partidos e políticos. Rea-
firme-se: não foi a convicção de uma suposta 
agressão institucional contida no princípio da 
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verticalização que derrubou o mecanismo, mas 
a circunstância política que cerca as eleições 
deste ano.

As regras vigentes caíram porque a maio-
ria dos partidos deseja ter candidato ao Palá-
cio do Planalto. É um meio de sobrevivência. 
Com um presidenciável de trunfo e puxador de 
votos, afinal, pode-se cumprir melhor a cláu-
sula de barreira (5% dos votos válidos para 
a Câmara, com 2% conquistados em pelo 
menos nove estados). Ao mesmo tempo, os 
partidos poderão fazer, nos estados, a aliança 
mais conveniente para ter candidato também 
ao governo local. Concorde-se ou não com a 
verticalização, constata-se que o país amplia o 
vergonhoso recorde de nunca fazer duas elei-
ções seguidas com as mesmas regras. 

Mesmo sustentada por teorias políticas 
as mais diversas, a tese do fim da verticali-
zação comete um grande equívoco: inverte 
o ônus da culpa pela barafunda nas alianças 
eleitorais. Condena o réu errado. 

Em 2002, políticos e partidos resolveram 
perder de vez qualquer cerimônia em suas re-
lações eleitorais. Ficou combinado que a culpa 
é da lei, que os obriga a respeitar um mínimo 
de lógica na execução das coligações entre 
legendas. Para vários dos que já se manifes-
taram a respeito do vale-tudo que une alhos e 
bugalhos, sem um esgar de constrangimento, a 
verticalização desrespeitou a Federação, feriu 
as tradições brasileiras da política tipicamente 
regional. Bonito! A falta de comedimento, não 
só pela indiferença flagrante à regra como até 
o incentivo à infração, todos consideram uma 
normalidade ímpar.

Tratou-se o fenômeno como se fora nas-
cido na instituição da verticalização. Tais argu-
mentos fariam corar Paulo Maluf em palanque 
de Luiz Inácio Lula da Silva. Maluf não preci-
sou declarar voto no Partido dos Trabalhado-
res por causa da verticalização. Confunde-se 
a regra pelos procedimentos dos atores polí-
ticos. Este é bem anterior àquela. E ocorrem 
por circunstâncias, não por necessidade de 
adaptação à lei. A astúcia não é da lei, mas 
das condutas infratoras. Não é porque a re-
alidade é distorcida que se deve condenar a 
tentativa de corrigi-la.

Do episódio, extrai-se mais uma lição: a 
mutação perene do PT. Em 2002, os petistas 
esbravejaram contra a verticalização. ‘É uma 
aberração’, atacava Lula. Instalado no Planalto, 

a cúpula do partido mudou de opinião. Perce-
beu que as novas regras lhe eram favoráveis. 
A convicção ruiu depois de o presidente fechar 
acordo com o PMDB visando à reeleição des-
te ano. Os aliados preferenciais do PT prome-
teram apoio a Lula se a verticalização fosse 
abaixo. Foi. Agora, por mais que se movam 
Renan Calheiros e José Sarney, os governa-
dores do PMDB não se sentem estimulados a 
aceitar o apoio a Lula – pelo menos no primei-
ro turno. Segundo velho provérbio espanhol, 
barriga llena, corazón contento. As barrigas, 
em geral, continuam vazias.

A verticalização pode não ter resolvido 
a bagunça partidária brasileira. Mas não faria 
isso sozinha. Por essa razão, convém rediscutir 
as regras, ampliando o escopo da legislação 
e aperfeiçoando o sistema. Os infindáveis ar-
ranjos da próxima campanha servirão para 
aumentar a urgência da reforma política. Dis-
to, portanto, resultará a única boa notícia na 
queda da verticalização”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL-MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nesta semana o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso foi engrandecido pela posse de sua nova 
Mesa Diretora, representada pelo seu Presidente, José 
Carlos Novelli, o seu Vice-Presidente, Valter Albano da 
Silva, e o Corregedor-Geral Ary Leite de Campos.

Desejo destacar o trabalho e principalmente a 
personalidade de José Carlos Novelli, meu compa-
nheiro de infância.

Engenheiro civil, José Carlos Novelli está no ser-
viço público há 30 anos, ocupando cargos de direção 
no Executivo e mandatos nos Legislativos Municipal 
e Estadual. Foi Presidente do DETRAN e Secretário 
de Infra-Estrutura do meu Estado, ao qual prestou 
grande serviço.

Com os grandes serviços públicos prestados, 
Novelli assumiu a função de conselheiro em junho de 
2001, tendo exercido o cargo de vice-presidente nas 
3 últimas gestões do TCE.

Foi eleito presidente em outubro de 2005, para 
um mandato de 2 anos, sucedendo o Conselheiro 
Ubiratan Spinelli. 

Sr. Presidente, com a posse de Novelli para a 
Presidência do Tribunal de Contas o Estado de Mato 
Grosso tem muito a ganhar. Primeiramente, pela sua 
integridade e retidão, fundamental para um cargo que 
tem como principal função a fiscalização do serviço 
público. Segundo, pelo seu espírito empreendedor e 
sua visão de futuro. 
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Entre as suas prioridades, Novelli já destacou 
o processo de automação de procedimento, com a 
conclusão de projetos em andamento e introdução 
de novos sistemas tecnológicos, que irão consolidar 
o chamado Tribunal Instantâneo.

Com ele será possível a fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos dentro do próprio exercício, o 
que será um avanço em termos de agilidade e trans-
parência nas contas públicas.

É compromisso também do novo presidente o 
estreitamento das relações entre o TCE e a socieda-
de, que foi iniciado na gestão passada com a criação 
da Secretaria Especial de Articulação Institucional e 
terá continuidade com projetos como o Conhecendo 
o Tribunal, que prevê a abertura da instituição para o 
público.

Também desejo destacar o trabalho que José 
Carlos Novelli e toda a diretoria estarão desenvol-
vendo junto às Prefeituras, já que, conhecedores da 
Administração Pública, sabem a dificuldade que têm 
hoje os Municípios para cumprir a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Portanto, é meta de José Carlos Novelli 
não só fiscalizar as contas públicas dos Municípios e 
dos Estados, mas também orientar os Prefeitos para 
que possam estar de acordo com a lei.

Faz-se necessário ressaltar também, Sr. Presi-
dente, que a nova Mesa Diretora herdará um Tribunal 
extremamente organizado e moderno, graças às ges-
tões anteriores. O Presidente anterior, Ubiratan Spi-
nelli, soube, durante 2 mandatos, imprimir um ritmo 
ágil e extremamente correto na avaliação das contas 
públicas do Estado.

O Conselheiro Spinelli repassa um Tribunal equili-
brado, com diversos convênios firmados, que possibili-
tarão a continuidade dos projetos destinados a garantir 
eficácia aos trabalhos de controle externo.

Gostaria ainda de fazer uma homenagem a to-
dos os Tribunais de Contas do Brasil e ao Tribunal de 
Contas da União. São eles os responsáveis pela ava-
liação anual das contas de cada órgão da adminis-
tração direta e indireta vinculada ao poder Executivo, 
além de acompanhar também os poderes Legislativo 
e Judiciário.

E não se trata de um trabalho fácil. O Poder Pú-
blico é uma das organizações mais complexas que 
existe e, por ser uma entidade que pertence a todos, 
está sujeita a abusos. É exatamente este o desafio dos 
Tribunais de Contas: manter o equilíbrio, a transparên-
cia e a correta aplicação do dinheiro público.

A história do Controle das Contas Públicas re-
monta ao período colonial, quando, em 1680, foram 
criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a 

Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, jurisdicionadas 
a Portugal.

O Tribunal de Contas da União foi criado pelo 
Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, por Rui 
Barbosa. Foi definitivamente institucionalizado pela 
Constituição de 1891, na Primeira República. Porém, a 
sua instalação só ocorreu em 17 de janeiro de 1893.

Em Mato Grosso, o acompanhamento da exe-
cução orçamentária como atividade permanente, por 
órgão desvinculado do Executivo, inexistiu até 1947, 
época em que se promulgara a nova Constituição do 
Estado. 

A instalação do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso se deu por ato solene, realizado no Palácio 
do Governo do Estado, em 02 de janeiro de 1954.

A solenidade foi presidida pelo então Governa-
dor do Estado, Fernando Corrêa da Costa, que criou e 
instalou o Tribunal, nomeando e empossando os seus 
componentes, que naquela época, recebiam o trata-
mento de Juízes de Contas.

Desejo bom trabalho e êxito ao novo Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O   SR. JOSIAS QUINTAL (PSB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna apelar para o Presidente Lula e a Di-
reção da PETROBRAS no sentido que acolham a pro-
posta que fizemos para solucionar impasse em curso 
no Estado do Rio de Janeiro por conta da instalação de 
uma refinaria no norte fluminense. Parece que a opção 
do Governo e de grandes segmentos da política é a 
de implantar a refinaria na região de Itaguaí, embora 
a região de Campos, a maior produtora de petróleo do 
Brasil, reivindique esse direito.

A solução para esse imbróglio político estaria 
numa fábrica de fertilizantes. Campos, o mais importan-
te pólo agrícola do Estado, importa fertilizantes de São 
Paulo, embora tenha matéria-prima disponível. Essa a 
solução técnica, econômica e política proposta.

É o apelo que faço, Sr. Presidente.
A   SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiras e companheiros, o desem-
penho das exportações brasileiras no ano de 2005 fez 
com que a balança comercial batesse novo recorde. 
O Brasil exportou aproximadamente 118 bilhões de 
dólares em produtos. Em contrapartida, teve um vo-
lume de importações de 73 bilhões de dólares, o que 
levou o Governo a alcançar um superávit superior a 
44 bilhões de dólares.

Esse é um dado importante, Sr. Presidente, que 
tem de ser registrado e destacado nacionalmente. No 
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Governo anterior, tínhamos freqüentes déficits em 
nossa balança comercial.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior acaba de divulgar o desempenho dos 
Estados, particularmente das cidades, na composição 
desse volume de exportações e importações brasileiras. 
Analisando os dados, percebemos algumas mudanças 
de posicionamento no ranking de cidades brasileiras 
que merecem ser analisadas.

A maior cidade exportadora brasileira continua 
sendo São Paulo. Exportou, ano passado, um volume 
de 5 bilhões e 600 milhões de dólares. Em  seguida, 
vem São José dos Campos. Rio de Janeiro, que ocu-
pava o terceiro lugar, perdeu posição para Duque de 
Caxias, também no Rio e Janeiro. Em quarto lugar vem 
São Bernardo do Campo; em quinto, Santos; Parana-
guá em seguida. A oitava cidade brasileira que mais 
exporta é Manaus, a minha cidade. 

Fico muito orgulhosa disso, Sr. Presidente. Orgu-
lhosa e satisfeita, porque percebo que recente movi-
mento feito pelo Governo do Presidente Lula no senti-
do de fortalecer a Zona Franca de Manaus tem obtido 
resultados importantes não só para o Amazonas e a 
Amazônia, mas também para o Brasil.

A Zona Franca de Manaus, criada na década da 
70 com o objetivo de integrar a Região Norte do País 
e a Amazônia ao restante do território brasileiro, não 
nasceu para ser um modelo exportador. Pelo contrário, 
surgiu como modelo de substituição de importação. 
Não há como negar que importar um aparelho eletroe-
letrônico pronto gera um custo ao País, e que importar 
partes e peças tão-somente tem um custo bem menor. 
Isso é importante. 

No final do Governo passado começaram a ser 
operadas ações mais rigorosas, mais duras nesse 
sentido. A  partir deste Governo, determinou-se que a 
Zona Franca de Manaus precisava também caminhar 
rumo às exportações e ajudar o Governo brasileiro no 
seu grande desafio de não apenas acabar com o déficit 
da balança comercial, mas também buscar superávits 
cada vez maiores. E o resultado está aqui: Manaus não 
só é a oitava cidade brasileira que mais exporta como 
chegou, no ano passado, a um volume de exportações 
superior a 2 bilhões de dólares. 

Mas, Sr. Presidente, ainda há quem diga que a 
Zona Franca de Manaus é um mero galpão de mon-
tagem e que a política de incentivos não é boa para 
o País. Temos ainda um déficit significativo em nossa 
balança comercial, mas ele vem diminuindo ano a 
ano, e não tenho dúvida de que em pouco tempo vol-
tarei a esta tribuna para comemorar o fato de termos 
zerado o déficit da balança comercial da Zona Franca 
de Manaus.

Isso não aconteceu de graça. Se no Governo 
passado o Conselho de Administração da SUFRAMA 
passava 1 ano ou mais sem se reunir, no Governo Lula 
ele se reúne todo mês e aprova novos projetos para a 
cidade de Manaus. Lá não estamos crescendo somen-
te em exportação, mas em nível de empregabilidade e 
de renda dos trabalhadores. Esse é um mérito deste 
Governo que não podemos deixar de reconhecer.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O   SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, no Município de São Gabriel, 
Rio Grande do Sul, a partir de amanhã, começará o 
grande acampamento dos indígenas, dos pequenos 
agricultores e do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra para celebrar a passagem dos 250 anos do 
assassinato do índio Sepé Tiaraju, ocorrido em 7 de 
fevereiro, quando os exércitos da Espanha e de Por-
tugal chegaram ao Brasil. 

Na ocasião, houve um enfrentamento, e Sepé 
Tiaraju ainda tentou negociar: “Uma parte da terra 
fica para vocês, a outra, fica para nós”. Os militares 
internacionais disseram: “Não. É tudo nosso, inclusive 
o gado”. Então, Sepé Tiaraju gritou: “Alto lá, esta terra 
tem dono. Foi Deus e São Miguel que nos deram e só 
eles poderão nos tirar!”

O eco desse indígena ainda se faz ecoar nas 
coxilhas do Rio Grande do Sul. Por isso, será celebra-
da por milhares de pessoas a passagem desta data 
a partir de amanhã, no acampamento dos pequenos 
agricultores.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, o povo da zona oeste, da 
Baixada Fluminense, da região sul e de Itaguaí espera 
ansiosamente a construção da refinaria em Itaguaí.

É necessário que a PETROBRAS autorize, o 
mais rápido possível, essa obra, cujo projeto tem 19 
anos. Lutamos pela concretização dessa obra, com 
abaixo-assinados nos calçadões de Bangu, Campo 
Grande e Santa Cruz. 

Faremos um ato, em Itaguaí, junto com os com-
panheiros da associação comercial e os moradores 
da região, e esperamos a presença do povo da zona 
oeste, da Baixada Fluminense e da região sul. 

Era o que tinha a dizer.
O   SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro que, amanhã, na Câmara Municipal de 
Fortaleza, nosso amigo Esmerino Oliveira Arruda Co-
elho Junior, o Deputado Estadual Gony Arruda, filho 
do Senador Esmerino Arruda, será agraciado com o 
Título de Cidadão de Fortaleza, por iniciativa do Vere-
ador Élson Damasceno.



06274 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Dada a importância do evento, Sr. Presidente, 
solicito a V.Exa. autorize a divulgação dessa informa-
ção nos meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado.
O   SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
público que acompanha nossos trabalhos nesta ma-
nhã, ontem, a Frente Parlamentar da Saúde realizou 
mais uma mobilização pelo financiamento da Saúde no 
Brasil. Estiveram presentes representantes do Distrito 
Federal e dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do 
Sul, Espírito Santo, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro e 
Ceará, além de representações das seguintes entida-
des: Conselho Nacional de Saúde; Conselho Nacio-
nal de Secretários Municipais de Saúde – CONASE-
MS, que reúne os Secretários Municipais do País; Co 

nselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
– CONASS, que reúne os Secretários dos 27 Estados 
brasileiros; Filantrópicas; Conselhos Estaduais de Saú-
de de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito 
Federal e Pernambuco; Conselhos Municipais de Saú-
de; Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo e 
de Pernambuco; Sindicato dos Médicos de São Paulo; 
SINDSAÚDE-DF; Conselho Regional de Farmácia de 
São Paulo; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Após a reunião, senhoras e senhores, fizemos 
uma mobilização junto aos Líderes e ao Presidente da 
Casa. Contamos com a presença também, na Câmara 
dos Deputados, de representantes do Movimento de 
Reforma Sanitária Brasileira, que tem uma pauta com 
a prioridade nacional. 

Não tenho dúvida de que este ano de 2006 será 
um ano de mobilização, de convencimento e de luta 
na área da saúde, pela regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, que garantiu o financia-
mento da Saúde no País. Dispositivo desta emenda 
determina sua regulamentação em 5 anos. Portanto, 
já deveríamos tê-la regulamentado em 2004. 

Sr . Presidente Inocêncio Oliveira, o PLP nº 1, de 
2003, tramita na Casa e deu entrada no primeiro minuto 
da atual Legislatura. Ele está pronto para ser votado e 
consta da pauta da convocação extraordinária. Depois 
de aprovado na Câmara dos Deputados, será votado 
no Senado Federal. Se aprovado, será submetido à 
sanção do Presidente da República.

Esse projeto pretende, em primeiro lugar, impedir 
o desvio do dinheiro da Saúde. A Resolução nº 322 
define claramente o que são gastos com saúde e o 
que não pode onerar a Emenda Constitucional nº 29. 
Ocorre que uma série de Estados não está respeitando 
a Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde, 

homologada pelo Governo Lula, por meio do Sr. Mi-
nistro da Saúde. Para se ter uma noção da situação, 
gestores públicos brasileiros pagam a vacina contra 
a brucelose de vacas com o dinheiro do SUS. Outros 
asfaltam estradas com esses recursos, afirmando que 
é para melhorar a acessibilidade aos hospitais. 

Portanto, precisamos firmar uma interpretação. 
A Lei nº 8.080 prevê que os fatores condicionantes e 
determinantes da saúde devem ter orçamento próprio. 
É  evidente que a saúde depende de muitas coisas, 
como alimentação – os mais velhos já diziam que saco 
vazio não pára em pé –, lazer, renda, trabalho, sane-
amento básico, no entanto, esses fatores deverão ter 
orçamento próprio.

Senhoras e senhores, a regulamentação pretende 
pacificar uma interpretação nacional que dá força de lei 
à resolução do Conselho Nacional de Saúde. O Projeto 
de Lei nº 1, de 2003, pretende elevar os recursos da 
Saúde no Brasil, porque estamos à beira da asfixia. 
Tenho dito que até milagre tem limite, milagre já é ou-
tro departamento, mas o estamos fazendo no SUS do 
Brasil. Milagre, repito, tem limite. Estamos trabalhando 
com 1 real por pessoa por dia, para fazer de vacinação 
a transplante. Esse valor representa meia passagem 
de ônibus. Gastamos 145 dólares por pessoa por ano; 
a Argentina gasta 364 dólares; o Uruguai, 304 dóla-
res. Ou seja, estamos gastando menos da metade dos 
nossos vizinhos, e o sistema deles não é universal e 
integral como o nosso.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a tolerância. 
V.Exa. é da Frente Parlamentar da Saúde e sabe muito 
bem da importância deste tema. 

Solicito, mais uma vez, aos Líderes e ao Presi-
dente da Casa que tragam este projeto à votação du-
rante a convocação extraordinária.

E  o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
trabalhará como um todo para renová-lo.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero apenas registrar que, cumprindo delegação 
da Mesa Diretora desta Casa, estive ontem em São 
Paulo, na abertura do Ano Judiciário, representando 
a Câmara dos Deputados na posse do Dr. Celso Luiz 
Limonge como Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Fui também à posse do Desem-
bargador Sebastião Amorim, na Associação Paulista 
da Magistratura – APAMAGI.

Foi com satisfação e alegria que vimos o Tribu-
nal de Justiça em São Paulo, engalanado, dar pos-
se à nova Mesa Diretora, em perfeita sintonia com a 
Emenda à Constituição nº 45, que tratou da reforma 
do Judiciário, mostrando que o Congresso Nacional 
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tem atendido aos anseios da sociedade e procurado 
alterar aspectos que possam melhorar o atendimento 
à população pela Justiça.

Era o registro que tinha fazer, Sr. Presidente.
O  SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a agricultura brasileira está pedindo 
socorro.

Os problemas causados pelo clima, como a seca, 
e que já vêm desde 2004, ameaçam jogar novamente 
os agricultores de nosso País em uma grave crise por 
conta da quebra da safra e do acúmulo de dívidas, 
agravadas pelos altos juros estipulados pela atual po-
lítica econômica do Governo Federal.

No Paraná, por exemplo, Estado responsável por 
um quarto da produção de grãos no País, o quadro é 
desolador e exige providências imediatas, emergen-
ciais, caso não queiramos ver no campo uma grave 
crise social, com conseqüências imprevisíveis.

Segundo dados oficiais divulgados na semana 
passada, as perdas da safra de verão 2005/2006 no 
Paraná somam mais de 3,8 milhões de toneladas de 
grãos, o que representa 17,4% do potencial produtivo 
desta safra. 

Em relação à soja, por exemplo, a estimativa inicial 
era de que o Paraná deveria produzir 11,73 milhões 
de toneladas de soja. Mas devido à seca que atingiu 
a cultura em todo o Estado, houve uma redução de 
14,3%. Com isso, a produção atual está estimada em 
10,7 milhões de toneladas. Em algumas regiões, como 
o sudoeste do Paraná, há quebra do incrível percentual 
de 42,5% da produção.

O problema se repete no milho da primeira safra, 
que foi a cultura mais afetada com a falta de chuva. Os 
números apontam uma quebra de 22,2% na produção. 
No caso do feijão das águas, as perdas da produção 
são de 17,8%. O volume de feijão perdido é estimado 
em 95.388 toneladas. As perdas estão concentradas 
nos Núcleos Regionais de Curitiba, Guarapuava, Ira-
ti e Ponta Grossa. Nesta região, 40,7% da produção 
está comprometida.

A situação é semelhante com o arroz, a batata, o 
fumo e outras culturas. Com a falta de chuva, estima-
se que deixará de circular no Paraná uma renda bruta 
de R$1,39 bilhão. No caso da soja, as perdas somam 
R$716,60 milhões. Já os prejuízos com o milho somam 
R$412, 80 milhões.

Na Região Sul, as perdas somam R$417,5 mi-
lhões. O Núcleo Regional de Ponta Grossa é o mais 
prejudicado, com R$147,36 milhões em perdas. Destes, 
R$50,68 milhões são com soja; R$47,96 milhões com 
milho; e R$39,81 milhões com o feijão das águas. 

Entre as reivindicações, estão as prorrogações 
de financiamentos de custeio e de investimento, que 
vencem em 2006, como também de dívidas bancárias, 
uma linha de crédito para quem deve a terceiros e a 
liberação de sementes para os produtores que não 
têm condições de comprá-las. 

E, lamentavelmente, não se trata de uma situação 
isolada. A falta de apoio do Governo Federal à agricul-
tura vem trazendo desânimo, redução nos investimen-
tos, aumento da pobreza e êxodo rural. 

Basta verificar o caso do Paraná, cuja economia 
tem na agricultura sua base, e que, em 2003, colheu 
30,4 milhões de toneladas de grãos. No ano seguinte, 
em decorrência da estiagem, a produção caiu para 
25,9 milhões de toneladas. Em 2005, o Estado colheu 
22 milhões de toneladas de grãos. 

Diante desse quadro de ruína, os agricultores 
estão tentando reagir, mas é preciso que os homens 
públicos responsáveis desse País tenham a sensibili-
dade para entender a importância de ajudar o setor a 
se reerguer nesse momento de dificuldade. 

Nesta semana acompanhamos a manifestação 
de agricultores e pecuaristas do Movimento Pró-Valo-
rização da Atividade Rural, na cidade de Palmeira, no 
Paraná, reivindicando políticas agrícolas de preços, 
juros subsidiados e garantias das atividades rurais, a 
exemplo do Movimento Pró-Agricultura, da região dos 
Campos Gerais do Estado.

O movimento pediu socorro e protestou contra 
a falta de apoio e de condições para manter a ativida-
de agrícola, que tem importância estratégica para o 
País, além de ter um impacto social de grande abran-
gência.

Conforme bem apontou o movimento, esta é a 
terceira safra agrícola brasileira que sofre graves preju-
ízos, causadas tanto pela inconstância do clima quanto 
pela valorização absurda do real frente ao dólar, que 
diminui a renda no campo e traz crise para o setor. 

Hoje, a maioria dos produtores só consegue uma 
parte dos recursos para o cultivo no valor dos juros 
oficiais de 8,75% ano. Fora disso, cerca de 70% do 
financiamento total gira em torno dos juros absurdos 
de 20% ao ano, que tornam a atividade agrícola com-
pletamente inviável, levando muitos a se endividarem, 
perderem suas terras, abandonando-as para engrossar 
as periferias das grandes cidades, aumentando assim 
os problemas sociais dos centros urbanos. 

Enquanto no mundo inteiro a agricultura é sub-
sidiada, com juros muitas vezes negativos, preços 
mínimos garantidos e apoio tecnológico, no Brasil, os 
produtores rurais continuam recebendo migalhas, ex-
postos muitas vezes a condições precárias de sobre-
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vivência, sem perspectivas de futuro, sem condições 
de sonhar com uma vida melhor. 

Em razão disso, queremos fazer um apelo nesta 
Casa, para que o Governo Federal, por intermédio dos 
Ministérios da Agricultura e da Fazenda, olhe para essa 
situação e aja imediatamente para solucioná-la, seja 
através da renegociação das dívidas, seja pela adoção 
de uma taxa de câmbio que permita aos produtos bra-
sileiros terem competitividade; e, ao mesmo tempo, se 
remunere adequadamente nossos agricultores, sem a 
qual eles não terão mais estímulo ou condições para 
manter sua atividade, que garante comida a preços 
acessíveis e dinamize a economia.

Não é possível que a agricultura, responsável 
por um terço de toda a riqueza que o Brasil possui, 
continue sendo tratada com descaso. 

Como integrante da Frente Parlamentar em De-
fesa da Agricultura e Deputado que representa mais 
de 50 Municípios paranaenses, onde o setor agrícola 
responde como principal fonte de renda e emprego, 
queremos expressar nossa absoluta solidariedade aos 
agricultores pelas suas reivindicações. 

Estamos prontos a apoiar qualquer projeto que 
venha a prover recursos e minorar o drama vivido hoje 
por conta da seca e da falta de recursos para o cus-
teio da produção, bem como o endividamento causado 
pelos altos juros. 

Não se trata de privilégio, mas de fazer justiça 
com aqueles que respondem pela manutenção da 
sobrevivência de milhões de famílias, empregos, que 
pagam seus impostos e que nesse momento preci-
sam do apoio do País para superar as dificuldades e 
continuar colocando comida na mesa dos brasileiros, 
bem como sustentando o crescimento econômico e o 
desenvolvimento do Brasil. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito Obrigado.
O  SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
muito preocupado com a situação da FUNAI, com cer-
tas declarações de alguns dirigentes daquela fundação. 
Por isso, hoje falarei dos problemas que enfrentam os 
povos indígenas do Brasil.

Falamos aqui dos índios, origem primeira de 
nosso povo.

Falo de garantir a dignidade a que os povos indíge-
nas têm direito e do respeito que exigem do Estado.

Não conseguiremos isso sem atuação séria e 
investimento público coerente. E quando falamos em 
responsabilidade pública com o índio falamos também 
da FUNAI.

Dados alarmantes me fazem chamar a atenção 
desta Casa. Precisamos reconhecer a importância ur-
gente de iniciar um processo de reconstrução desse 
importante órgão.

A FUNAI enfrenta um processo preocupante de 
desmonte que tem prejudicado diretamente as famílias 
e os grupos étnicos que sobreviveram ao massacre 
imposto pelo chamado homem branco.

Apesar dos inúmeros esforços empregados pelos 
servidores do setor, a FUNAI acumula problemas que 
apontam para um possível fim do órgão, caso não se-
jam tomadas as atitudes que os índios, os servidores 
e o povo esperam de nós.

Esta  Casa deve garantir os direitos da socieda-
de. E aí estão incluídos os direitos dos 400 mil índios 
que habitam o território nacional. Número esse que 
representa 2% de toda a população brasileira. Respon-
sáveis por esses cidadãos, os servidores da FUNAI 
encontram-se perigosamente desmotivados.

Mesmo sem infra-estrutura e sem investimento 
suficiente para dar atendimento ideal à população in-
dígena, a FUNAI tem conquistado alguns bons resul-
tados, ainda que tímidos. O esforço de seus servido-
res supera expectativas se consideramos as precárias 
condições de trabalho em que vêm atuando.

FUNAI e servidores ocupam papel de destaque 
na discussão de pelo menos 3 dos principais acordos 
internacionais em que o Brasil é signatário. São eles: a 
Convenção da Diversidade Biológica – CDB; o Protocolo 
de Kyoto; e a Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho. Em todos esses projetos, o meio 
ambiente, a biodiversidade e as áreas onde habitam 
povos indígenas podem ser diretamente afetados.

Ao votarmos em melhorias e investimento públi-
co coerente para o setor estaremos votando também 
a favor do fortalecimento de um órgão estratégico que 
fiscaliza e jurisdiciona mais de 12% do território nacio-
nal, que presta assistência a mais de 230 sociedades 
indígenas, falantes de 180 línguas.

Desde 1967, quando foi promulgada a Lei nº 371, 
que deu origem à FUNAI, o órgão é o principal aliado 
no combate aos problemas que os índios enfrentam 
no dia-a-dia.

Em  1988, a FUNAI contava com 5.918 servidores. 
Em 2000, este número sofreu uma drástica redução 
de mais de 62%.

Hoje, para atender a todas as populações indíge-
nas do Brasil, a FUNAI conta com apenas 2.170 servi-
dores. A ausência de funcionários para ocupar cargos 
de nível superior é ainda mais grave. Nos últimos 17 
anos, houve uma redução de 76% de servidores espe-
cialistas. Somente 213 no quadro da FUNAI possuem 
curso superior. Os poucos nomeados logo deixam o 
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órgão devido à péssima remuneração oferecida. O 
salário inicial para profissionais de Administração, An-
tropologia e outros indispensáveis pelo atendimento à 
população indígena não passa de 1.200 reais.

Para agravar ainda mais a situação, mais da me-
tade do número já reduzido de servidores está perto 
da aposentadoria. É clara a urgente necessidade de 
aprovarmos concursos públicos para recompor a força 
de trabalho do órgão.

Com razão, esses mesmos servidores vêm lutan-
do de forma incansável pela aprovação de um plano de 
carreira específico que corrija as distorções salariais 
que hoje prejudicam o setor e recupere a credibilidade 
da FUNAI dentro do próprio Governo.

Os índios parecem não estar tendo a atenção 
e o respeito que merecem. A falta de infra-estrutura 
e o acompanhamento médico, aliados à invasão de 
terras reconhecidamente indígenas e à devastação 
indiscriminada das florestas, têm dificultado em muito 
a ação da FUNAI.

Outro  assunto que merece destaque é a apro-
vação de um novo Estatuto do Índio. Há mais de 10 
anos comunidades inteiras aguardam votação no Con-
gresso que aprove um novo Estatuto. A lei, de 1973, 
está defasada.

A importância estratégica da FUNAI para o País 
é mais que clara. Cabe a nós atendermos ao clamor 
das populações indígenas, dos servidores e do pró-
prio povo brasileiro.

Basta de altas taxas de mortalidade infantil indíge-
na. Basta de suicídios nas aldeias. Basta de assistên-
cia inadequada. Basta de profissionais desmotivados. 
Basta de desmonte.

O nosso Governo, em conjunto com servidores 
do órgão, vem trabalhando na construção de um plano 
de carreira indigenista para o setor. Devemos apreciar 
a matéria de forma responsável e com a agilidade que 
o problema merece. Munidos da confiança e do poder 
que o povo brasileiro nos investiu, resta-nos bom senso 
e responsabilidade a fim de dar subsídios reais para 
que o setor acumule dados favoráveis.

Aprovando investimentos para infra-estrutura 
adequada e profissionais qualificados estaremos co-
laborando para eliminar os principais problemas en-
frentados pela FUNAI.

Façamos parte de mais essa conquista do povo 
brasileiro; conquista que irá garantir a sobrevivência e 
o crescimento sustentável de nossos irmãos índios.

Concluo saudando os companheiros Sérgio Du-
tra, Manoel Martins e Thereza Alencar, membros da 
Comissão Nacional dos Servidores da FUNAI. 

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento 
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

Agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O  SR. REINALDO GRIPP (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a este plenário para falar de um assunto 
que muito vem preocupando a população e as autori-
dades sanitárias: a hanseníase. 

Dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Mundial de 
Combate à Hanseníase. Antigamente chamada de le-
pra, é uma das doenças dermatológicas de interesse 
sanitário, considerada endemia nacional, colocando o 
Brasil como o segundo País em número de casos, cons-
tituindo-se, assim, um problema de saúde pública.

Sendo uma das principais causas de procura nos 
serviços de saúde, as doenças de pele, faz-se necessá-
rio o desenvolvimento de ações de promoção, preven-
ção, tratamento e reabilitação, que levem a resolução 
eficiente e efetiva dos problemas apresentados pelos 
usuários dos serviços de saúde.

A cada ano são diagnosticados no País em torno 
de 43.000 casos novos da doença e a taxa de preva-
lência atual gira em torno de 4/10.000 hab. Mas, se-
gundo os parâmetros para eliminação da hanseníase 
definidos pela OMS, o coeficiente de prevalência é 
1/10.000 habitantes.

Os progressos rumo à eliminação da doença no 
País são evidentes. Já temos 2 Estados com a han-
seníase eliminada, segundo os critérios da OMS (Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina) e pelo menos mais 
4 em vias de eliminação (São Paulo, Paraná, Distrito 
Federal e Rio Grande do Norte).

No estado do Rio de Janeiro a gravidade do pro-
blema é expressa pela presença de quatro vezes mais 
o número de casos existentes da meta estabelecida. 
Os Municípios considerados prioritários são Duque 
de Caxias, São João de Meriti, Magé, Niterói, São 
Gonçalo, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu 
e Queimados. Espera-se, com a descentralização do 
diagnóstico e do tratamento em toda a rede básica de 
saúde do Estado, descobrir-se nos próximos 2 anos 
os casos ocultos da doença, para finalmente reduzir-
se a carga da doença.

O Ministério da Saúde tem trabalhado bastante. 
Mesmo assim o Brasil não alcançou pela segunda vez 
a meta da OMS. Em todo o Pais o número de unidades 
de tratamento da doença estava em torno de 5.587, 
no ano de 2004. Em 2005, esse número aumentou 
para aproximadamente 12 mil postos de saúde em 
condições de fazer o diagnóstico, contribuindo para 
que hoje 27 mil pessoas que contraíram a doença es-
tejam em tratamento. 

O Brasil fica com o maior registro de casos nas 
Américas e o segundo no mundo, perdendo para Ma-
dagascar, que tem 2,4 casos por 10 mil habitantes. 
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Precisamos investir todos os esforços para a erradica-
ção da hanseníase, pois segundo especialista do MS, 
num Pais com 180 milhões de habitantes 1% significa 
18 mil casos. Sabemos que é difícil a redução de ca-
sos, por que o fluxo migratório das pessoas é muito 
grande. Mas não é impossível se todos nós, inclusive 
esta Casa, nos esforçarmos no sentido de informar 
às pessoas os sinais e sintomas da hanseníase. Com 
certeza, até a Amazônia legal, que é o principal foco 
da hanseníase no Brasil, levando a Região Norte á 
ter 5,16 casos para cada 10 mil habitantes, terá seus 
índices reduzidos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os Ministros de Minas e Energia do Brasil, Dr. 
Silas Rondeau, e do Planejamento Federal, Investimen-
to Público e Serviços da Argentina, Dr. Júlio de Vido, 
se reuniram no último dia 18 de janeiro, no Ministério 
de Minas e Energia, para a troca de informações so-
bre os projetos para uma real integração energética 
da América do Sul, ocasião em que foi assinada uma 
declaração conjunta que ressalta os avanços do acordo 
de entendimento entre os 2 países na área energética, 
ratificando a intenção de viabilizar, com a participação 
da iniciativa privada, os aproveitamentos hidrelétricos 
no trecho compartilhado do Rio Uruguai, determinan-
do a imediata realização das avaliações técnicas e 
ambientais desses projetos.

No mesmo documento os Ministros expressam 
a satisfação com os avanços obtidos na reunião do 
último dia 12 de janeiro, em Caracas, na Venezuela, 
pelas delegações dos 3 países signatários do Memo-
rando de Entendimento de Interconexão Gasífera entre 
Brasil, Argentina e Venezuela, que deverá resultar na 
construção de um gasoduto ligando Venezuela, Brasil 
e Argentina.

O gasoduto pretende transportar 150 milhões 
de m³/dia de gás natural da Venezuela para o Brasil 
e a Argentina, tendo como certo a grande demanda 
do produto, o que irá aumentar consideravelmente a 
receita Venezuelana com a exportação de fontes de 
energia.

O gasoduto terá uma extensão aproximada de 10 
mil quilômetros e uma estimativa de custo da ordem de 
US$17 a US$25 bilhões de dólares, com prazo apro-
ximado de conclusão da obra para aproximadamente 
6 (seis) anos.

É importante destacar que as reservas venezue-
lanas são imensas e que o transporte de 150 milhões 

de m³/dia ao fim de 20 anos representará apenas um 
percentual de 20% do total das reservas venezuelanas 
de gás natural. Utilizar essas reservas da Venezuela 
penso ser uma decisão inteligente. Entretanto, é pre-
ciso que não nos esqueçamos de nossas reservas e 
que idêntica infra-estrutura seja também disponibili-
zada, notadamente aquela da Bacia de Santos, onde 
a PETROBRAS pretende investir a vultosa soma de 
US$18 bilhões de dólares.

Essas obras de infra-estrutura são básicas. Es-
tou certo de que irá colocar o gás natural num pata-
mar mais elevado de nossa matriz energética, o que 
fatalmente trará imensas vantagens, tanto no campo 
industrial, no caso das termelétricas movidas a gás 
natural, como para o consumidor que utiliza o GNV 
como combustível automotivo.

Nesta oportunidade, gostaria de, por dever de 
justiça, parabenizar o Ministério de Minas e Energia 
pela política energética desenvolvida. Estou convicto 
de que haverá de trazer imensos benefícios ao nosso 
País, com um real aumento de empregos diretos e in-
diretos para nossa população.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
povo de Arapiraca festeja hoje o dia de sua Padroeira, 
Nossa Senhora do Bom Conselho, com a tradicional 
cavalgada que vai da cidade de Bom Conselho, em 
Pernambuco, até Arapiraca, em Alagoas.

Não poderia deixar de registrar, católico que sou, 
esse momento de vivência do catolicismo na cidade 
de Arapiraca, onde vamos ter também uma grande 
procissão hoje à tarde. Lá, vivemos e respiramos o 
catolicismo.

Arapiraca está de parabéns, bem como todo o 
seu povo católico.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, antes de iniciar 
meu pronunciamento, registro o falecimento nesta ma-
drugada da Sra. Maria de Lourdes Jereissati, viúva do 
ex-Senador Carlos Jereissati e mãe do Senador Tasso 
Jereissati. O sepultamento será na tarde de hoje, logo 
após a missa que será realizada em sua memória ao 
meio-dia.

Feito o registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, passo a abordar o tema que me trouxe à tribuna: 
o reajuste do salário mínimo.

O reajuste anual do salário mínimo traz impacto 
a toda a economia nacional. Por ser um instrumento 
de recomposição do poder de compra do trabalhador, 
esse reajuste deve levar em conta diversos fatores 
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que atuam na economia nacional e em seus desdo-
bramentos regionais.

A promessa eminentemente eleitoreira de dobrar 
o salário mínimo até o fim de seu Governo é mais uma 
a não ser cumprida pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Mesmo com o aumento de 12,4 % acima da 
inflação deste ano sobre o valor do ano passado, os 
ganhos reais ao longo de todo o mandato foram de 
apenas 24,7%. O acumulado representa, portanto, 
apenas um quarto do que foi prometido.

É sabido que o valor do salário mínimo está lon-
ge do necessário para suprir as necessidades de uma 
família. E a recuperação do seu poder de compra deve 
mesmo ser buscada. Os aumentos reais concedidos 
pelo próprio Presidente Lula estão aí para fazer cair por 
terra as teorias de que reajustes maiores teriam efeito 
inflacionário e reduziriam o emprego formal.

Não é bem assim. Segundo Ademir Pinheiro, co-
ordenador de estudos e desenvolvimento do DIEESE, 
“nos últimos dois anos, a inflação ficou sob controle, 
e o emprego tem crescido. Se  as taxas de juros não 
estivessem entre as mais altas do mundo, o efeito do 
reajuste do salário mínimo poderia ser ainda maior”.

O que o Governo está fazendo é jogar nas cos-
tas do trabalhador os problemas fiscais do País. Se o 
Governo Lula soubesse gastar – gastar bem – o que 
arrecada, certamente poderia garantir um salário bem 
melhor para o povo brasileiro, um salário com maior 
poder de compra.

Na esteira do sentimento populista que costuma 
aparecer nos períodos de eleição, os governistas pre-
tendem estabelecer em lei uma política duradoura de 
aumento do salário mínimo. No entanto, embora boa 
– e não por acaso manifestada em ano eleitoral –, a 
intenção precisa ser muito bem avaliada. Caso con-
trário, não passará de mais uma ilusão, algo que não 
será cumprido.

Há uma década, o Governo Federal e o Congres-
so vêm reajustando o valor do mínimo acima da infla-
ção. E os impactos dessa política têm sido positivos no 
combate à pobreza. O crescimento dos benefícios e 
do valor real do mínimo ao longo dos últimos 10 anos, 
porém, tem sido revertido em maior comprometimen-
to do Orçamento nas 3 esferas do Poder Executivo. E 
esse é um efeito colateral da política que não pode ser 
negligenciado, pois contribui para restringir a margem 
de manejo responsável das contas públicas.

Defendemos um salário justo para o trabalhador, 
um salário que, ao menos, satisfaça suas necessidades 
básicas. No entanto, não podemos esconder a realida-
de que o impacto dos reajustes acarreta nos pequenos 
Municípios. O Governo Federal não pensa no estrago 
a ser causado nas pequenas Administrações. A ele-

vação do salário mínimo para R$350 a partir de 1º de 
abril poderá deixar entre 910 e 920 Prefeituras fora do 
limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. O impacto do reajuste do mínimo 
nas contas das Prefeituras é estimado em R$1,2 bilhão 
pela Confederação Nacional dos Municípios.

A  situação mais crítica é na região Nordeste, 
onde em Estados como Alagoas, Ceará, Maranhão, 
Paraíba e Rio Grande do Norte 60% dos servidores 
recebem o mínimo. Na média, as despesas das Prefei-
turas com pessoal estão entre 36% e 37% da Receita 
Líquida Corrente, abaixo do limite de 54% previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os gestores públicos precisam cortar despesas 
e melhorar a eficiência dos seus gastos. Mas até isso 
está se tornando difícil diante do crescente comprometi-
mento dos recursos com as vinculações constitucionais, 
de um lado, e a custosa dívida pública, de outro.

É impreterível evitar o surgimento de novos gas-
tos obrigatórios, o que acontecerá decerto caso vin-
gue a idéia do Governo de estabelecer aumento per-
manente para o salário mínimo ao longo dos anos. 
Precisamos, sim, criar mecanismos para ajustar as 
despesas, tendo, em primeiro lugar, responsabilidade 
com os recursos públicos, sobretudo quando a situa-
ção assim o exigir.

Não advogamos um reajuste menor do salário 
mínimo. Longe disso. Defendemos que, ao lado dessa 
medida de amparo ao trabalhador, sejam estabelecidos 
mecanismos de compensação para as Prefeituras mais 
pobres, para que elas possam pagar seus servidores 
sem ficar fora da lei. A equipe econômica do Gover-
no Federal precisa ter sensibilidade para equilibrar as 
desigualdades sociais e regionais, ainda tão gritantes 
em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tendo em vista que o Deputado Vicentinho teceu co-
mentários a respeito da FUNAI, vou fazer breve obser-
vação sobre o assunto.

Disse S.Exa. que há 400 mil índios no Brasil. Con-
cordo em que eles merecem respeito e atenção, mas 
esses 400 mil índios ocupam área equivalente a 12% 
do território nacional. Ou seja, uma área equivalente 
a toda a Região Sudeste, que abrange os Estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Considero absurdo o tamanho dessa área. E 
não há reserva indígena demarcada onde o solo nada 
tenha a oferecer à humanidade.

No território demarcado existem reservas mine-
rais, biodiversidade, reserva de gás, água, espaços 
vazios etc. E a demarcação não foi feita pela FUNAI 
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ou pelo Governo brasileiro, mas basicamente pelo Go-
verno americano, visando ao bem-estar do seu povo 
no futuro.

Entendo que a FUNAI merece respeito, atenção 
e reformulação, mas ela precisa deixar de trabalhar 
para organismos internacionais e pensar no Brasil. 
Ou alguém acredita que podemos diminuir sequer 1 
metro quadrado da Reserva Ianomâmi e ficar por isso 
mesmo? Duvido. Desafio o Governo Federal a reduzir 
1 metro quadrado da Reserva Ianomâmi.

O Deputado Vicentinho esqueceu de dizer – ali-
ás, o discurso de S.Exa. não foi nesse sentido – que 
existem apenas 8 mil índios na Reserva Ianomâmi, 
área que corresponde a 2 vezes o tamanho do Esta-
do do Rio de Janeiro e que, somada à Reserva Ra-
posa Serra do Sol, praticamente inviabilizou o Estado 
de Roraima. 

Trata-se de séria questão relacionada à soberania 
nacional. De forma servil, A Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal abriram mão da demarcação, por-
que, de acordo com a Constituição Federal, compete 
à União proceder à tarefa. Vale lembrar que onde está 
escrito “União”, devemos ler “o Executivo propõe, e nós, 
Parlamentares, votamos”. E a demarcação foi feita de 
forma unilateral. A meu ver, isso é uma vergonha.

Muito se fala  em valorizar esta Casa, mas o 
próprio Parlamento abre mão de discutir questões re-
lacionadas com a soberania nacional. Em alguns as-
pectos, como o descaso com que tratamos assuntos 
realmente importantes como esse, fico chateado de 
estar na Câmara dos Deputados.

Outro assunto importante a ser considerado pelo 
Parlamento são as Forças Armadas. Devemos lhes 
dar maior atenção, porque as Forças Armadas são 
do Brasil. Não existe país forte, não existe presidente 
que faça valer a força do seu povo, a vontade do seu 
povo, sem as Forças Armadas na retaguarda. É des-
se modo que o americano está mandando no mundo. 
Não queremos mandar no mundo, mas não podemos 
continuar sendo mandados. 

Sr. Presidente, prezado Deputado Inocêncio Oli-
veira, sabe V.Exa., médico que é, que alguma coisa 
está errada quando num hospital está morrendo mais 
gente do que o normal e o previsto. Veja, então, V.Exa. 
que apenas nos meses de dezembro e janeiro, 18 ofi-
ciais das 3 Forças pediram demissão, o que se pode 
constatar no Diário Oficial da União. Esse número 
vem crescendo desde 2000, e o total de praças que 
também deixaram as corporações eqüivale ao dobro 
disso.

Esses oficiais, basicamente 2º e 3º sargentos, ho-
mens com cuja formação se gastam recursos da União, 
pediram demissão porque passaram em concurso pú-

blico ou resolveram cuidar da sua vida lá fora. E não foi 
de uma hora para outra que eles concluíram que não 
são vocacionados. Não. Realmente, pela vida que levam 
– são jovens que casam cedo e têm filhos, no máximo 
3, porque fazem controle de natalidade em virtude da 
educação que recebem –, não vislumbram dias melho-
res para a sua família com o que ganham e  acabam 
pedindo demissão ou prestando concurso público. 

No passado, com o apoio dos comandantes milita-
res, o Governo impôs uma legislação que faz com que 
oficiais e praças, para efetuar o pedido de demissão 
– não interessa se a pedido ou ex officio –, tenham 
de indenizar a Força a que pertencem, e as indeniza-
ções chegam até a 200 mil reais.

Então, o militar vive numa situação de escra-
vidão. Alguns conseguem recursos para pagar essa 
indenização, porque são empregados de empresas 
privadas, outros saem e recorrem à Justiça para não 
pagar, e o problema está criado. Não podemos escra-
vizar os militares.

Se esta Casa não quer votar a medida provisó-
ria que trata da remuneração do militar, que é de de-
zembro de 2000, tudo bem. Mas não pode continuar 
votando matérias que o escravizam ainda mais. Ele 
quer ir embora? Deixem.

Duvido que qualquer um de nós queira ser opera-
do no HFA por um tenente ou por um capitão que quer 
ir embora e não pode. Esse oficia médico não está ali 
se dedicando de forma tranqüila para operar o paciente. 
Quer ir embora? Deixem. Não se justifica a falácia de 
que se gastou para formar o militar. As universidades 
públicas também gastam para formar pessoas que de-
pois vão para a iniciativa privada cuidar da vida.

Faço, então, mais um apelo à Casa no sentido de 
que trate com consideração as Forças Armadas, porque 
elas são nossas. Essas demissões são prejudiciais à 
Nação e não podem continuar ocorrendo. 

Nas horas de perigo, de necessidade ou de cala-
midade, todos se lembram das Forças Armadas, mas 
quando se fala em tratá-las com dignidade e votar uma 
medida provisória que já tem 5 anos só encontramos 
barreiras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O   SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
semana passada, os portuários avulsos do Porto de 
Angra dos Reis fizeram uma paralisação que mostra o 
amadurecimento daquela categoria. A paralisação não 
objetivava reajuste de salário, mas tinha o intuito de 
forçar a empresa Angraporto, arrendatária do Porto de 
Angra dos Reis, a negociar melhorias de condição de 
trabalho e infra-estrutura, investimentos com compra 
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de equipamentos mais modernos, criando com isso 
capacidade de melhor movimentação das cargas. 

Depois dessa paralisação, houve uma negociação 
com a Companhia Docas do Rio de Janeiro, e a empre-
sa FCA Angraporto assinou um termo de compromisso 
no sentido de que, num prazo de 15 dias, apresentaria 
um cronograma de investimento de melhoria no Porto de 
Angra dos Reis. Evidentemente, os portuários avulsos 
e seus familiares, a atividade econômica e o comércio 
de Angra dos Reis estão na expectativa de que a FCA 
Angraporto cumpra o termo de compromisso assinado 
com os trabalhadores e, no prazo previsto, apresen-
te um cronograma de investimentos e melhorias que 
inclua a dragagem necessária do Porto de Angra dos 
Reis, previsão e movimentação de cargas, para que 
seja cumprido da melhor forma possível o seu objetivo, 
que é a exploração daquele porto para uso público de 
carga e descarga. 

Essa é a exigência dos trabalhadores e da socie-
dade organizada do Município de Angra dos Reis.

A   SRA. ZELINDA NOVAES (PFL-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a crise política que abala a reputação moral 
e ética do Governo Federal e que veio a público por 
meio da ocorrência verificada na Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos não abalou a confiança do 
povo brasileiro na instituição e em seus funcionários, 
que em 25 de janeiro tiveram sua data comemorada 
com marcantes manifestações.

Foram  mais de 170 anos desde a carta de Cami-
nha até a criação do primeiro correio brasileiro, mas o 
crescimento da operacionalização em âmbito nacional 
ocorreu em 1930, quando o Presidente Getúlio Vargas 
instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos, que 
deu origem à empresa, criada em 1969 e responsável 
pela prestação de serviços postais em todo o territó-
rio nacional.

O balanço anual de 2005 mostrou que a compa-
nhia teve o segundo melhor resultado de sua história 
com um lucro líquido de 411 milhões de reais, só su-
perada pelo lucro de 506 milhões de reais registrado 
em 2001.

Como afirmamos ao iniciar este pronunciamento, 
pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, após os 
escândalos patrocinados no atual Governo Federal, 
revela que a segunda instituição em que os brasileiros 
mais confiam é a Empresa de Correios e Telégrafos, 
que obteve um índice de 90,2% e só perdeu para a 
milenar família.

Acreditamos que o sucesso apresentado pela 
empresa reside naqueles que estão em sua atividade 
fim. São 47 mil carteiros, dos quais 4 mil mulheres, que 
distribuem diariamente 34 milhões de objetos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os 
carteiros brasileiros não são meros entregadores de 
cartas. Os carteiros brasileiros participam de diversas 
atividades sociais e de cidadania. 

Lembramos o projeto Carteiro Amigo – Incentivo 
ao Aleitamento Materno, iniciado em 1995, que contri-
buiu para que o Brasil alcançasse o segundo lugar no 
mundo na prática do aleitamento materno. 

Mencionamos  também a distribuição de informa-
tivos relativos aos cuidados para o combate à dengue, 
realizada no Estado do Rio de Janeiro.

Finalizando, quero congratular-me com os cartei-
ros brasileiros, que considero, nestes tempos de alta 
tecnologia de comunicação, os heróis da comunicação 
brasileira, desejando que o Governo brasileiro valorize 
seu trabalho por meio de um melhor tratamento, assim 
como a sociedade brasileira reconheça-os por inter-
médio da confiança.

Muito obrigada.
A  SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os movimentos de esquerda da América 
Latina estão de luto pela morte do líder da Frente Fa-
rabundo Martí de Libertação Nacional, o salvadorenho 
Schafik Jorge Handal, que faleceu no último dia 24 de 
janeiro, pouco depois de chegar ao Aeroporto El Sal-
vador, de San Salvador. 

Handal sofreu uma parada cardíaca às 16h15min 
locais, quando ingressava no terminal do aeroporto de 
Comalapa, vindo da Bolívia, para onde tinha ido para 
assistir à posse do Presidente Evo Morales. O dirigente 
histórico do FMLN foi transferido de helicóptero para o 
setor noroeste de San Salvador e foi de ambulância da 
Polícia Nacional Civil até o hospital de La Mujer, loca-
lizado na mesma região da cidade, onde não resistiu 
à parada cardíaca.

Ex-secretário-geral do Partido Comunista Salva-
dorenho, que se incorporou à Frente durante a guer-
ra civil (1980-1992), Shafick Handal foi um dos 5 co-
mandantes que dirigiram a FMLN. Ele se candidatou 
à prefeitura de San Salvador e em 2003 disputou a 
Presidência da República, enfrentando o atual chefe 
de Estado Antonio Saca, ocasião em que, como inte-
grante de delegação parlamentar brasileira que acom-
panhou as eleições presidenciais de El Salvador, tive 
a honra de conhecê-lo.

Desde 1997 Handal era Deputado da Assembléia 
Legislativa e preparava-se para as eleições em 12 de 
março próximo como candidato a Deputado do Parla-
mento Centro-Americano (PARLACEN). 

Filho de imigrantes palestinos, Schafik Handal 
foi um dos fundadores, em 1980, da Frente Farabundo 
Martí de Libertação Nacional (FMLN), principal partido 
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da esquerda salvadorenha. A FMLN foi resultado do 
agrupamento de 3 grupos de guerrilha. Schafik per-
tencia às Forças Populares de Libertação Farabundo 
Martí, em homenagem ao líder guerrilheiro da déca-
da de 1930. 

Handal liderou o Partido Comunista salvadorenho 
nos anos difíceis e heróicos da luta contra os regimes 
repressivos e entreguistas. Foi um dos homens mais 
procurados pelos Estados Unidos e pelos esquadrões 
da morte a seu serviço. Eram os tempos da chamada 
guerra de baixa intensidade desatada pela administra-
ção Reagan na América Central. Então, os guerrilheiros 
da FMLN punham em xeque o exército da oligarquia, 
treinado e armado até os dentes por Washington.

Após os acordos de paz, em 1992, Schafik tor-
nou-se a principal figura da ex-guerrilha que se tornou 
partido político, do qual foi candidato à Presidência em 
2004. A direita e a mídia reacionária consideravam-no 
“ortodoxo”, “dogmático”, o que no seu caso foi a maneira 
de atacar seu apoio intransigente ao socialismo. 

Schafik nasceu em 14 de outubro de 1930, na 
cidade de Usulután. Filho de emigrantes palestinos 
da cidade de Belém, foi o primeiro de 6 irmãos; um 
deles se conta entre os milhares de desaparecidos 
no seu país.

O enfrentamento à ditadura de Maximiliano Her-
nández foi sua estréia no combate político. Viveu grande 
parte de sua vida na clandestinidade. Num discurso em 
Cuba no ano passando, Handal disse: “Os povos têm 
direito a libertar-se do neoliberalismo, do capitalismo, 
que são terrorismos, e os povos sabem que o socialismo 
é humanismo”. E com essa fé morreu, não sem antes 
abraçar Evo Morales e confirmar na sofrida Bolívia que 
o futuro é dos povos e dos homens como ele.

A morte de Schafik Hadal foi lembrada pelo Pre-
sidente Hugo Chávez, da Venezuela, durante o Fórum 
Social Mundial que acontece em Caracas. Dirigindo-
se ao grande número de participantes da Assembléia 
Mundial dos Movimentos Sociais, Hugo Chávez disse: 
“Quero pedir a todos que se levantem e façam um mi-
nuto de barulho pelo companheiro Schafik”.

A morte de Schafik Handal significa uma gran-
de perda para a população de El Salvador e para os 
povos da América Latina, que deixam de contar com 
um verdadeiro herói do povo, um homem que dedi-
cou sua vida à luta pela libertação de sua terra e de 
sua gente. 

Peço à Presidência da Câmara dos Deputados 
que, em nome do Parlamento brasileiro, envie à famí-
lia de Schafik Handal mensagem de condolências e 
de solidariedade pela perda desse grande herói lati-
no-americano.

O   SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço um apelo à 
Mesa no sentido de incluir na pauta de discussão pro-
jeto de minha autoria que concede imunidade tributária 
ao gás de cozinha. Trata-se de um projeto de alcance 
social enorme. 

Não dá para entender que esta Casa e o Gover-
no brasileiro dêem isenção ao papel de jornal. V.Exa., 
ao abrir os jornais de hoje, verá páginas com grandes 
propagandas da PETROBRAS, da Caixa Econômica 
Federal, de grandes empresas e bancos, mas não se 
paga imposto pelo papel de jornal. Quem lê os jornais 
são os ricos deste País. Pobre não tem direito sequer 
a ler. Se quiser ler jornal, não sobrará dinheiro para 
comida e transporte. 

Creio que daremos uma grande contribuição para 
a pobreza deste País dando imunidade tributária ao 
gás de cozinha e taxando o papel de jornal, pois os 
grandes conglomerados de jornais brasileiros têm de 
pagar imposto sobre o papel, principalmente o importa-
do. Não entremos nessa pressão da grande imprensa. 
Vamos taxar o papel de jornal!

A   SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-
RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, venho 
à tribuna fazer um apelo a esta Casa no sentido de 
que inclua na pauta dos próximos dias o PL nº 1, a 
Emenda nº 29, que objetiva regulamentar como a 
União, Estados e Municípios devem gastar o dinheiro 
na área da Saúde.

É sabido que o País investe muito pouco na Saú-
de, e precisamos aprovar esse PL, para que cada um 
assuma sua responsabilidade. O Relator do Orça-
mento, Deputado Carlito Merss, ficou de devolver ao 
orçamento da Saúde deste ano o valor de 1,4 bilhão 
de reais anteriormente retirado.

Não somos contra o Fome Zero, mas à idéia de 
se retirar investimentos da Saúde para incluí-los em 
outro setor. Cada área deve ter o seu orçamento. 

Além disso, Sr. Presidente, não podemos nos 
esquecer de que muitas pessoas estão morrendo nas 
filas dos hospitais.

Muito obrigada.
O   SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem à tarde, neste plenário, falou-se ra-
pidamente sobre a situação crítica do metrô de Recife. 
Quero fazer algumas observações sobre o assunto, so-
bretudo porque, entre 1995 e 1998, exerci o mandato 
de Deputado Estadual por Pernambuco. Naquela opor-
tunidade, o Governo Federal impôs a alguns Governos 
de Estado a implantação de sistemas metropolitanos 
de trens urbanos com a condição de que os projetos 
fossem posteriormente estadualizados e levados à pri-
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vatização. Foi o que ocorreu em Pernambuco, quando 
exercia seu mandato o ex-Governador e ex-Deputado 
desta Casa Miguel Arraes de Alencar. 

A  situação atual é absolutamente diferente. No 
ano passado, o Tribunal de Contas da União enca-
minhou à Comissão Mista de Orçamento, Planos e 
Fiscalização 2 comunicações, datadas de 4 e 29 de 
julho. Em ambas, o projeto Implantação do Trecho Ca-
jueiro Seco–Tip–Timbi do sistema de trens urbanos de 
Recife estava sob suspeita de graves irregularidades 
nos reajustes pagos às empresas responsáveis pela 
conclusão da obra.

Ao mesmo tempo, ao analisarmos o relatório da 
Área Temática nº 10, de Planejamento e Desenvolvi-
mento Urbano, relatório setorial da Comissão Mista, 
observamos que a execução orçamentária da Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos não tem ocorrido em 
sua integridade. Em 2002, foram executados 73,4% do 
total autorizado pelo Orçamento da União de 1 bilhão 
e 128 milhões de reais; em 2003, 56,4% de 1 bilhão e 
167 milhões de reais; em 2004, 79,4% de 1 bilhão e 
11 milhões de reais. No ano passado, foram executa-
dos apenas 43% do total autorizado de 1 bilhão e 452 
milhões de reais.

Sr . Presidente, embora o eminente Relator tenha 
autorizado a aprovação parcial de emenda de 7 milhões 
para o metrô de Recife, os recursos são absolutamen-
te irrisórios. Antes de definir se teremos apenas 7, 10, 
15, 20, 40 ou 60 milhões de reais, temos de solucionar 
os problemas apontados nos relatórios do Tribunal de 
Contas da União.

Neste sentido, no dia 26 de janeiro, enviamos ao 
Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União de Pernambuco, Dr. Edivaldo Araújo, a soli-
citação de que nos seja encaminhada a auditoria que 
apontou irregularidades na obra do metrô de Recife. 
Fomos informados de que também deveríamos enca-
minhar comunicação ao eminente Ministro Ubiratan 
Aguiar, o que foi feito.

Chamo a atenção do Ministro das Cidades, do 
Presidente da CBTU e do Ministro do Planejamento, 
Deputado Paulo Bernardo: o metrô de Recife é uma 
obra estratégica não só para a Capital, mas sobretudo 
para integrá-la aos Municípios da região metropolita-
na, como Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho. A 
conclusão da obra beneficiará milhares e milhares de 
pessoas, que, para se deslocar, não têm condições de 
pagar uma passagem para Recife e outra para aque-
les Municípios.

É preciso resolver a questão com urgência, bem 
como fazer com que o Ministério do Planejamento re-
veja a decisão de liberar tão poucos recursos.

Ano  passado, em audiência pública nesta Casa, 
já discutíamos a disparidade entre a necessidade de 
investimentos para os metrôs de Salvador, Fortaleza 
e Recife e a ínfima dotação orçamentária.

Por isso, congratulo-me com os metroviários e 
continuarei lutando pelo fim dessas irregularidades, a 
fim de que a população de Pernambuco, assim como 
a de Salvador e a de Fortaleza, não seja prejudicada 
por excesso de cuidados fiscais.

A CBTU não poderia jamais ter executado, ape-
nas no ano passado, 43% de 1 bilhão e 452 milhões 
autorizados pela lei orçamentária para essa empresa 
que integra o Ministério das Cidades. 

Estamos vigilantes e vamos continuar à espera de 
que o Tribunal de Contas da União nos encaminhe, na 
condição de membro titular que somos da Comissão 
Mista de Orçamento, o relatório da auditoria para que o 
metrô de Recife receba os recursos necessários à plena 
conclusão de obras tão importantes para o transporte 
público de passageiros na região metropolitana.

O  SR. LUCIANO ZICA (PT-SP.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna com 
tristeza por ter que responder a um cidadão que se diz 
empresário lá no Paraná, de nome Francisco Simeão, 
mas que, pelo que se comenta, é testa-de-ferro de um 
empresário paranaense chamado Luiz Bonacin, da in-
dústria de reforma de pneus. Esse cidadão colocou na 
imprensa, no site da empresa que ele representa e no 
da ONG Ambiente Brasil, um texto extremamente ofen-
sivo ao Deputado Luciano Zica, a esta Casa, ao direito 
do Parlamentar de exercer a sua atividade e ao dever 
de fiscalizar o cumprimento das leis no Brasil.

Escreveu um artigo intitulado Zica, Deputado 
leviano e bravateiro, por conta da batalha que venho 
travando há mais de 10 anos nesta Casa, em defesa 
do meio ambiente e de condições saudáveis para o 
povo brasileiro, contra a importação de lixo europeu, 
asiático ou norte-americano como solução do problema 
que países do Primeiro Mundo têm com pneus usados. 
Como não têm onde colocá-los, os estão enviando a 
países do Terceiro Mundo. 

É importante saber que o Japão já proíbe a de-
posição de pneus usados em seu território. Recebe-
mos denúncias, que estamos investigando, de que a 
empresa representada por esse cidadão, que diz im-
portar do Japão e de outros países pneus usados para 
reforma, na verdade, para tirar de lá o lixo, recebe o 
pagamento em paraísos fiscais, e que uma pequena 
parte vai mesmo para a reforma ou destruição, mas 
uma grande maioria pode estar sendo depositada ir-
regularmente no território nacional. Recebi a denúncia 
e, no cumprimento da minha atividade parlamentar, 
estou providenciando as investigações.
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Na verdade, há uma investigação em curso na 
Polícia Federal – que não sei se tem nexo com essa 
questão –, da qual já resultou uma apreensão no Pa-
raná, nas empresas do Sr. Luiz Bonacin, chefe do 
Simeão, quando foram recolhidos computadores das 
empresas e de doleiros. Trata-se da Operação Hawala, 
levada a cabo há pouco mais de 30 dias, infelizmen-
te, com pouco espaço na imprensa, talvez em função 
da grande verba de publicidade que descarregam em 
alguns veículos de comunicação.

No entanto, estamos diante de um problema mui-
to grave aqui no Brasil, porque, muitas vezes, o poder 
econômico se sobrepõe ao interesse público.

Há informações, inclusive, de que este cidadão é 
bravateiro, porque o ouvi dizer que ganhará essa disputa 
no Congresso Nacional: sem a participação do Gover-
no, de 3 a 1; mas, com o Governo defendendo o meio 
ambiente, tentando impedir a importação desordenada 
de pneus, disse que ganharia só de 2 a 1. Depois é o 
Deputado Luciano Zica que é bravateiro.

Entendemos a necessidade verdadeira de im-
pedir a importação de pneus usados e que cada país 
cuide do seu lixo.

Ele diz, nesse seu artigo, que faz pressão pela 
liberação da importação de pneus porque representa 
1.600 empresas de reforma de pneus, que geram 40 
mil empregos diretos e 200 mil indiretos. É verdade que 
o Brasil tem 1.600 reformadores de pneus. E a refor-
ma de pneus é uma atividade extremamente impor-
tante, porque pneu reformado é pneu a menos no lixo 
e com vida útil maior. No entanto, temos que reformar 
os pneus brasileiros, mas não podemos permitir que 
o lixo europeu norte-americano ou asiático continue 
vindo contaminar nosso meio ambiente.

Defendo a reforma e que a indústria brasileira de 
produção de pneus tenha responsabilidade com a coleta 
pós consumo dos pneus que produz para destiná-los 
à reforma, ou destinação final adequada. 

Tenho certeza de que a ampla maioria, talvez 
99,9% dos reformadores de pneus no Brasil, se cons-
titui de pessoas sérias que não usam a máscara da 
propaganda para importar lixo da Europa, da Ásia ou 
da América do Norte, mas cumprem importante pa-
pel na defesa do ambiente, da qualidade de vida e da 
geração de emprego e renda reformando o pneu pós 
uso produzido aqui no Brasil. 

A comunidade européia, a partir de 1° de janeiro 
deste ano, proibiu a deposição de carcaças de pneus 
usados em território europeu. A Organização Mundial 
do Comércio está analisando um recurso contra o Brasil 
– que não tem uma lei que regulamente o assunto –, 
tentando obrigar o País a receber esse lixo. 

Alguns inescrupulosos, bravateiros como esse, 
segundo denúncias, não sei se verdadeiras, que ca-
berá ao TSE investigar, já estariam financiando cam-
panhas eleitorais de candidatos às eleições de 2006 
com vistas a eleger uma grande bancada para aqui 
defender seus interesses. Não podemos permitir que 
esse cidadão continue tentando intimidar quem cum-
pre o papel de fiscalizador no Congresso Nacional e 
de legislador.

Não tenho a menor dúvida de que, se perdermos 
essa disputa, brigaremos em outras fronteiras na defe-
sa da vida. Respeitaremos as decisões do Congresso, 
mas jamais aceitaremos a acusação de sermos levia-
nos e bravateiros.

Impetrarei uma representação contra esse cida-
dão, para que ele confirme essas acusações, e assim 
fundamentarei e instruirei o devido processo judicial 
contra ele e continuarei, sem qualquer temor, o meu 
papel de legislador e de fiscalizador, que considero 
correto, a mim atribuído pelo povo do meu Estado, 
São Paulo.

O   SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo esta tribuna para fazer minhas homena-
gens ao povo de Governador Valadares, que, no dia 
30, completou 68 anos de emancipação.

Não posso deixar de parabenizar o Prefeito, Bo-
nifácio Mourão, pelo bom trabalho que vem fazendo 
em prol do progresso daquela cidade, que se vem 
tornando cada vez mais uma cidade pólo do Vale do 
Rio Doce.

Não posso, de maneira alguma, deixar de enal-
tecer o trabalho ali realizado pela comunidade da As-
sembléia de Deus, em especial pelo Pastor Salatiel 
Fidélis de Souza, que tem levado uma mensagem de 
libertação e fé ao povo valadarense. 

Gostaria ainda de citar um outro exemplo que 
mostra o perfil de solidariedade do povo valadarense: 
a Sra. Cleide Resende Fidélis, Presidente do Núcleo 
de Desenvolvimento Social. Trata  -se de pessoa pre-
ocupada com a desigualdade social e seus resultados 
na sociedade.

Em solenidade realizada no dia 30 passado, data 
de aniversário de emancipação da cidade, foram en-
tregues donativos à população carente de Governador 
Valadares, que ficou desabrigada em decorrência das 
recentes chuvas na região que provocaram enchentes. 
De tal campanha de donativos participaram outras en-
tidades – Polícia Militar, Defesa Civil, Lions Internacio-
nal –, que ajudaram a minimizar o sofrimento daquele 
povo que, repito, ficou desabrigado pelas enchentes 
e perdeu todos os seus bens.
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Sensibilizou-nos também a excepcional equipe 
que assiste à Presidente do Núcleo de Desenvolvimen-
to Social. Mulheres e homens sempre emprenhados 
em ajudar àqueles menos favorecidos que perderam 
tudo na últimas enchentes.

Ações como aquela devem servir de modelo para 
o restante do País, mas as enchentes continuarão a 
existir e há de se elaborar um plano de ocupação or-
denada das grandes cidades, sob pena de tragédias 
continuarem acontecendo no período chuvoso.

Sabemos  que nossas cidades que não foram 
planejadas não oferecem segurança a seus habitantes, 
não oferecem cidadania ao povo, que não tem acesso 
à escola e a uma série de direitos para fazer valer o 
que reza nossa Constituição no sentido de que todos 
somos iguais.

A desigualdade no planejamento municipal leva 
comunidades, como a de Governador Valadares, nes-
tes períodos chuvosos, a padecer e perder sua dig-
nidade.

Enaltecemos o trabalho do Prefeito Bonifácio 
Mourão, da Sra. Cleide Resende Fidélis e de todos 
aqueles que se empenharam para restabelecer na 
comunidade o direito à cidadania, dando a ela não só 
bens materiais, mas carinho e esperança para que 
possa viver dias melhores.

Muito obrigado.
O   SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na noite de ontem, a Folha de S.Paulo e a 
Rede Globo fizeram menção a um depoimento do ex-
Deputado Roberto Jefferson confirmando a veracidade 
e autenticidade da tal lista de Furnas – parece até a 
Lista de Schindler.

Nessa  lista constam a contribuição financeira de 
diversas empresas fornecedoras da maior estatal de 
energia elétrica do País durante vários anos – o foco 
é 2002 – e os nomes de diversos candidatos a Depu-
tado, Governador e Presidente. 

O Deputado cassado Roberto Jefferson afirma ter 
recebido dinheiro para o financiamento de campanha. 
Em depoimento à Polícia Federal, o ex-Deputado con-
firmou ter recebido 75 mil reais de caixa 2 gerenciado 
por funcionários da estatal Furnas Centrais Elétricas. 

Segundo a Polícia Federal, a suposta contabilida-
de paralela da estatal chega a 40 milhões de reais. A 
chamada “lista de Dimas Toledo”, ex-diretor de Enge-
nharia de Furnas e suposto chefe do esquema, inclui 
156 candidatos a Presidente, Governador, Senador, 
Deputado Federal e Deputado Estadual de diversos 
Estados e partidos que teriam recebido recursos nas 
eleições de 2002 por meio do esquema. 

Vale destacar que, em 2002, quem governava o 
País eram os tucanos.

Destaco o nome de alguns Parlamentares que 
supostamente estariam nesta lista, como Alberto Gol-
dman (PSDB), Zulaiê Cobra (PSDB), Eduardo Paes 
(PSDB), Rodrigo Maia (PFL) e ACM Neto (PFL), que, 
por sinal, são ou foram membros das CPIs que apu-
ram as denúncias de corrupção e vêm-se mostrando 
extremamente indignados com os casos de corrupção. 
Além desses nomes, constam ainda contribuições 
ilegais para o então candidato a presidente José Ser-
ra, o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o 
Senador Eduardo Azeredo.

Segundo informou a Polícia Federal, a cópia da 
contabilidade tem autenticação em cartório e firma re-
conhecida da assinatura de Dimas Toledo, logo após 
o registro de local e data no qual o documento teria 
sido elaborado: “Rio de Janeiro, 30 de novembro de 
2002”. Uma análise pericial preliminar revelou que a 
firma seria verdadeira, mas a Polícia Federal busca o 
original do documento e está trabalhando para checar 
as informações nele contidas.

Destaca-se, ainda, que Dimas Toledo tem rela-
ções com o Governador de Minas Gerais, o também 
tucano Aécio Neves; este pediu ao Presidente Lula a 
manutenção de Dimas Fabiano Toledo na diretoria de 
Furnas como o nome de Minas.

Diante dessas graves denúncias, espero que a 
Polícia Federal possa concluir as investigações o mais 
rapidamente possível, para que, caso procedam as 
denúncias, as devidas providências sejam tomadas, 
inclusive por esta Casa, seu Conselho de Ética e por 
este Plenário.

Esta Casa instalou uma CPI praticamente em 
função das denúncias que fez Roberto Jefferson, em-
prestou veracidade ao que disse. Por que não emprestar 
também nesta grave denúncia de que Dimas Toledo, 
Diretor de Furnas, é o intermediário de recursos de 
empreiteiras prestadoras de serviço a uma empresa 
estatal na doação de recursos ao caixa 2 da campa-
nha de diversos candidatos?

Vou entrar com uma representação no Conse-
lho de Ética para que esse fato seja investigado. Mui-
tos candidatos que receberam esses recursos foram 
eleitos e estão aqui, e vários fazem discursos contra 
o caixa 2. Não é uma incoerência trabalhar com esse 
esquema e falar mal dele?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago 
agora boas notícias. Dados do DIEESE e do IBGE 
apontam que a queda do desemprego em São Paulo 
foi a maior, desde 1997, chegando a 15,8%, segundo o 
jornal Valor Econômico, ou 16,2%, segundo a Folha 
de S.Paulo. Essa queda se deve ao acerto da política 
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econômica, tão criticada pela Oposição, que, durante 
os 8 anos em que esteve no Governo, não realizou 
ações consistentes para a elevação do mercado de 
trabalho e levou o País a ter baixo dinamismo na sua 
economia e na geração de empregos.

Uma  das questões principais da sustentabilida-
de da nossa economia deve-se à redução da despesa 
nominal. Deixo isso bem claro, porque uma das acu-
sações ao Governo Lula é que aumentou a despesa 
pública. Mas os dados do superávit primário apontam 
que o crescimento da despesa primária da União, nes-
tes 3 anos, foi de apenas 4,1%, enquanto a média do 
Governo Fernando Henrique Cardoso foi de 4,6%. 

O que é despesa primária? Despesa com folha 
de pagamento, com o custeio da máquina pública.

Essa redução da despesa primária permitiu ao 
Governo fazer mais investimentos no País no Orçamen-
to de 2005 – o SIAFI aponta 18 bilhões de reais. Isso 
é importante, porque o investimento direto no Estado 
brasileiro saiu de 7 bilhões de reais para 18 bilhões de 
reais, em apenas 3 anos. Esse fato permitiu a susten-
tabilidade do nosso crescimento. É óbvio que quería-
mos e deveríamos ter crescido mais, para incorporar 
milhares de trabalhadores ao mercado consumidor de 
massa. Mas esse salto só foi possível com uma gestão 
pública responsável que mantém a sustentabilidade 
do crescimento e não um mero ciclo episódico, mo-
mentâneo, como o ocasionado pelos diversos planos 
econômicos adotados durante mais de 20 anos.

Nossa posição é de louvor e apoio à política ado-
tada pelo Presidente Lula, que tem levado o Brasil ao 
desenvolvimento sustentável, de tal forma a incluir mi-
lhares de pessoas no mercado formal de massa.

Muito obrigado.
O   SR. JAIRO CARNEIRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a 
V.Exa.

Nobres pares, ouvimos o discurso do Deputado 
Eduardo Valverde – é bom que S.Exa. preste atenção 
– sobre denúncia que está sendo veiculada contra 
Parlamentares. Líderes partidários, inclusive do meu 
partido, o PFL, já requereram providências à Presidên-
cia da Casa, que declarou publicamente a tomada de 
atitude em relação às verdadeiras aleivosias contra a 
reputação de homens honrados como eu.

O Sr. Presidente determinou à Procuradoria Par-
lamentar que tomasse providências. Tenho notícias de 
que, até o momento, o Procurador, nobre Deputado 
Ney Lopes, membro do meu partido, homem de bem, 

honrado, não teria tomado qualquer iniciativa – e se ain-
da não tomou, está sendo negligente – para interpelar 
personagens que podem ser autores das famigeradas 
listas divulgadas na Internet. De outro modo, o reque-
rimento à Polícia Federal para abertura de inquérito a 
fim de descobrir-lhes a autoria.

Quero dizer ao Deputado Eduardo Valverde que 
seu nome poderá, a qualquer momento, figurar numa 
dessas listas. Se houver movimentos de entidades ten-
tando impingir, a homens honrados e de bem, máculas 
que não possuem, movimentos contrários poderão fazer 
o mesmo, inquinando também o nome de S.Exa.

Se somos responsáveis, temos de averiguar as 
fontes legítimas da autoria. O Sr. Roberto Jefferson, ex-
Deputado, hoje é cidadão desmoralizado, condenado, 
porque cometeu crime. Abocanhou 4 milhões e disse 
muitas inverdades contra vários políticos honrados e 
de bem neste País. Não  merece nenhuma fé, nenhum 
crédito público. É um homem execrado publicamente. 
Assuma o que disse e responderá a processo. A Pro-
curadoria desta Casa também tem de processá-lo. 

Não conheço ninguém de Furnas e soube que 
meu nome está nessa lista desqualificada. Esse ban-
dido – perdoem-me usar expressão que não é do 
meu feitio – tem de responder também a processo. O 
Ministério Público inclusive já deveria tê-lo acionado, 
porque embolsou 4 milhões de reais. É, repito, um ho-
mem desmoralizado.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Alfredo.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Movimento Pró-Parque da Lagoa de 
Itaperaoba surgiu em 1996, quando a comunidade do 
Bairro da Serrinha, em Fortaleza, resolveu organizar-se 
para lutar pela revitalização e urbanização da área do 
entorno da lagoa, que vinha sendo ocupada de forma 
desordenada e irregular, sem um projeto urbanístico 
que preservasse seu manancial.

Ao longo dos anos, sem um projeto de preser-
vação que garantisse o equilíbrio ecológico da área, 
a lagoa foi-se tornando um escoadouro de dejetos e 
esgoto a céu aberto, ocasionando prejuízos ao ecos-
sistema e à população.

A luta e a determinação da população local conse-
guiu com que o poder público municipal desaproprias-
se a lagoa e a área em seu entorno, considerando de 
utilidade pública a área compreendida pelas quadras 
43, 44, 45, 51, 52 e 53, por meio do Decreto nº 11.235, 
de 31 de junho de 2002.

Em abril de 2003, o Movimento Pró-Parque con-
seguiu sustar a construção de 21 casas às margens da 
lagoa, na Quadra 43, por parte da Construtora Arcus, 
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que à época argumentava que a área onde estavam 
sendo edificadas as construções não integrava o de-
creto de utilidade pública.

Porém, no final de 2004, ao apagar das luzes da 
sua administração, cedendo à especulação imobiliária, 
o ex-Prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães, autorizou 
a construção das casas na Quadra 43 do loteamento 
Parque Itaperaoba, por meio do Decreto nº 11.754, de 
21 de dezembro de 2004, que anula a desapropriação 
dessa quadra.

No início do ano de 2005, recomeça a construção 
das casas, para surpresa e indignação da comunidade, 
desta vez com a força da lei.

O Movimento Pró-Parque, na luta pela preserva-
ção do único manancial que existe em seu bairro, busca 
o apoio de Parlamentares cearenses comprometidos 
com a preservação ambiental e do Poder Publico Mu-
nicipal, por intermédio da administração da Prefeita 
Luizianne Lins, no sentido de que o interesse privado 
e a especulação imobiliária não se sobreponham ao 
interesse público.

A construção de casas particulares na Quadra 
43 inviabilizará a revitalização e urbanização da lagoa 
e o uso comum pela população daquela área.

A Prefeitura de Fortaleza, atendendo às reivindi-
cações da comunidade, está realizando a revitalização 
da lagoa com obras de limpeza do espelho d’água e de 
contenção e escoamento no seu escoadouro.

Outra ação importante foi a inclusão da Lagoa 
de Itaperaoba no Orçamento Participativo da Prefeitura 
para o ano de 2006.

Porém, essas ações ficarão comprometidas e o 
investimento público que está sendo feito ficará pre-
judicado sem a preservação do entorno da lagoa, in-
cluindo a Quadra 43.

A comunidade da Serrinha luta pela revogação do 
Decreto nº 11.754, de 2004, permitindo que a Quadra 
43 volte a ser integrada à área de utilidade pública e 
que toda a área da lagoa seja regularizada por inter-
médio de um projeto de lei, transformando-a em área 
de proteção ambiental de primeira categoria. 

Fica, portanto, aqui o nosso apoio e solidarieda-
de à justa luta da comunidade da Serrinha, em defe-
sa da Lagoa da Itaperaoba, e o nosso apelo à nossa 
companheira Prefeita Luizianne no sentido de revogar 
o malfadado decreto, uma das heranças malditas da 
administração passada. 

Muito obrigado.
O   SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho uma 
triste notícia a dar: o falecimento da mãe do Senador 
Tasso Jereissati, D. Maria de Lourdes Ribeiro Jereissa-
ti. Queremos nos unir à família neste momento difícil. 
Perdi minha mãe e sei que a dor é muito grande.

Podemos apenas dar a essa família a certeza de 
que a perda é provisória. Algum dia nos encontraremos 
e vamos ter uma vida até melhor que esta. 

Nossos pêsames à família Jereissati pela perda 
da sua matriarca, D. Maria de Lourdes.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o ilustre Deputado Carlos Souza.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna esta manhã para dizer que, no meu 
entendimento, está-se criando falsa euforia em torno 
do reajuste do salário mínimo. A grande mídia estampa 
nos principais jornais de circulação nacional que esse 
é o maior aumento nos últimos 25 anos, enquanto al-
guns Parlamentares o divulgam como o maior feito 
na história da política econômica deste País, e com o 
qual o trabalhador brasileiro, que gera riquezas, esta-
ria sendo agraciado.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, o aumento propa-
gado pelo Governo Federal – estou até preocupado 
que a qualquer momento entre uma fanfarra no ple-
nário para exaltar esse feito – significa 50 reais para 
o trabalhador. Se dividirmos esses propalados 50 re-
ais por 30 dias, teremos 1 real e 66 centavos por dia, 
Deputado João Fontes, valor que não dá sequer para 
pagar uma passagem de transporte coletivo.

Esta mesma Casa em que muitos Parlamenta-
res estão comemorando a façanha não se lembra de 
que há meses votou um aumento salarial – este, sim, 
verdadeiro – para os Ministros, que, de 14 mil reais, 
passaram a ganhar 25 mil. Esses Parlamentares não 
deveriam ter vergonha de exaltar perante o povo bra-
sileiro esse verdadeiro aumento. 

Pode  ser que para esses colegas o estôma-
go dessa categoria privilegiada e o do trabalhador 
brasileiro, que ganha agora 350 reais, seja diferen-
ciado. Mas na cabeça do povo ficam as seguintes 
indagações: que Plenário é esse? Que Congresso 
é esse que dá 1 real e 66 centavos por dia, valor 
que não dá sequer para pagar uma passagem de 
transporte coletivo, e que está na iminência de cha-
mar uma banda musical para comemorar? Que tipo 
de representantes temos nós, povo brasileiro, sem 
direito à comida, à moradia, à saúde – lazer, nem 
pensar? Que Parlamentares são esses que se van-
gloriam desse feito?
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Não quero, Srs. Deputados, crucificar o Presi-
dente Lula, de maneira alguma. Até entendo a boa 
vontade de S.Exa. em dar esse irrisório, insignifi-
cante e humilhante reajuste ao trabalhador. Quero 
incluir nesse balaio todos os Presidentes que não 
tiveram a honradez e a sensibilidade de respeitar 
quem verdadeiramente gera riqueza neste País. 
Desde 1940 o povo é humilhado. Mesmo com esse 
reajuste, o salário hoje não representa praticamente 
um terço do que valia em 1940. 

Portanto, se queremos voltar a esta Casa, tenha-
mos a coragem de vir à tribuna e dizer isso, indepen-
dentemente de ser da oposição ou de integrar a base 
aliada, como eu. 

Era o que tinha a dizer.
O    SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a cultura brasileira é uma das mais variadas 
e ricas do mundo. Valorizar a nossa cultura é sem-
pre importante para manter a identidade nacional. 
Fico extremamente feliz quando algumas iniciativas 
no sentido de preservar as nossas tradições são 
bem-sucedidas. 

O Brasil inteiro já ouviu falar, por exemplo, do pe-
queno distrito de Conservatória, no Município de Valen-
ça, conhecida nacionalmente como a Capital Nacional 
da Seresta. É uma localidade onde os visitantes são 
recebidos com alegria e presteza pelos moradores e 
onde respira-se música, a verdadeira, 24 horas. Nas 
casas, placas lembram grandes sucessos de inúmeros 
seresteiros. Nos finais de semana, eles lá se reúnem 
num encontro onde o romantismo da canção sadia 
embala milhares de turistas.

Agora, é com satisfação que destacamos a re-
alização, pelo segundo ano consecutivo, do Festival 
Nacional do Chorinho, em Mendes, cidade também 
situada no sul do Estado do Rio. O sucesso do evento 
foi tão grande que já se aguarda com enorme expec-
tativa a edição do ano que vem.

Nesse festival, além das apresentações musicais, 
são ministradas aulas para estudantes de música ou 
qualquer pessoa que queira dar os primeiros acordes 
do choro, essa música genuinamente brasileira. Surgido 
em 1870, no Rio de Janeiro, o choro inicialmente não 
se caracterizou como estilo musical, mas pela forma 
abrasileirada com que músicos da época tocavam rit-
mos estrangeiros como polca, tango e valsa. Utilizavam, 
entre outros instrumentos, violão, flauta, cavaquinho, 
bandolim e clarinete, que dão à música um aspecto 
sentimental, choroso, e o termo “choro” passou, então, 
a denominar o estilo. 

Influenciado por ritmos africanos, como o batuque 
e o lundu, sua principal característica é a improvisação 

instrumental, especialmente com violão e cavaquinho. 
A função de cada instrumento na música varia de acor-
do com o virtuosismo dos componentes do conjunto, 
que podem assumir o papel de solo, contraponto ou 
as 2 coisas alternadamente. 

A partir de 1880, com a proliferação dos conjuntos 
de pau e corda – formados por 2 violões de cordas e 
de aço, flauta e cavaquinho –, o choro populariza-se 
nos salões de dança e nas festas da periferia carioca. 
Desde então, faz parte da cultura nacional, embora 
esteja pouco presente nos meios de comunicação. 
Portanto, Conservatória e Mendes contribuem, de ma-
neira grandiosa, para preservar uma das mais belas 
manifestações da nossa música.

Sr. Presidente, peço a autorização de V.Exa. para 
a divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação da Casa. 

Muito obrigado.
O  SR. REMI TRINTA (PL-MA. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma sociedade somente pode ser considerada justa 
quando propicia iguais condições a todos. As diferen-
ças supervenientes serão, pois, resultado do esforço 
de cada um ou, mais raramente, das coincidências de 
circunstâncias e fatores. 

Nosso País, infelizmente, está muito longe 
disto. Pela diversidade climática, pela variação da 
qualidade dos solos, pela diversificação dos rele-
vos e mesmo pela multifacetada composição étnica, 
ensejar condições iguais a todos exige professar 
a crença do ilustre baiano Rui Barbosa: dotá-los 
de instrumentação desigual, na medida de suas 
desigualdades.

O Governo anterior – é mister que se assinale 
o bom, venha de onde vier – estabeleceu um pro-
grama que pretendia diminuir a desigualdade, es-
tendendo o acesso à energia elétrica ao meio rural. 
Tratava-se, entretanto, de um programa simultane-
amente arrojado em seus propósitos e tímido em 
suas metas. Fala-se aqui no Luz no Campo, que 
previa estender o acesso à eletricidade a todos os 
brasileiros até 2015.

Tendo pressa em escoimar do dia-a-dia do bra-
sileiro a desigualdade, a exclusão social, o Gover-
no do Presidente Lula determinou a substituição do 
Programa Luz no Campo pelo Programa Luz para 
Todos, com a meta de alcançar todos os brasileiros, 
em todos os quadrantes da Pátria, com o forneci-
mento de energia elétrica. Para tanto, era mister 
que União, Estados, Municípios, concessionárias 
de energia elétrica e a sociedade como um todo se 
irmanassem em um esforço de abreviar o tempo, 
de minimizar os custos e o de incluir o maior núme-
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ro de brasileiros nesse esforço e nos resultados. O 
horizonte de 2015 recuou para 2008.

O alvo é nada menos que 12 milhões de pessoas. 
Para se ter uma idéia do que este número representa, 
basta dizer que equivale à soma das populações dos 
Estados do Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas e 
do Distrito Federal. O orçamento envolvido ultrapassa 
a casa dos 7 bilhões de reais.

Além dos Comitês Gestores Estaduais (CGEs), 
o que garante a participação da população autóctone 
nos destinos do programa, há a previsão de treina-
mento de mão-de-obra local para a implantação dos 
serviços, edificação de fábricas de elementos desti-
nados à ancoragem de linhas, posteamento e demais 
infra-estrutura necessária.

Em meu Estado, o Maranhão, até agora já foram 
realizadas mais de 10 mil ligações, em 67 Municípios, 
com a edificação de 70 obras.

Os trabalhos estão sendo acelerados pela Com-
panhia Energética do Maranhão – CEMAR, com o 
objetivo de realizar por volta de 4 mil novas ligações 
por mês.

As partes envolvidas têm disponibilizado os re-
cursos e um expressivo contingente de maranhenses 
tem sido treinado para atuar dentro do programa. Es-
tas pessoas, uma vez treinadas, além de serem apro-
veitadas no programa, preenchem vagas de trabalho 
abertas pela universalização do serviço público de 
energia elétrica. 

Nos derradeiros dias do mês de maio último, o 
coordenador do programa visitou São Luís para ne-
gociar novo contrato com a CEMAR. A meta global é 
de atender, no Estado de Maranhão, um universo de 
cerca de 250 mil novas ligações até 2008.

O Maranhão é o segundo Estado no País com o 
maior número de ligações. Não temo em avançar, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados: alcançadas as me-
tas – e não tenho qualquer base para duvidar –, meu 
Estado será outro depois de 2008.

Os investimentos, avaliados em um bilhão e meio 
de reais, os cuidados despendidos pelo Ministério de 
Minas e Energia e a sinergia obtida pelas entidades 
atuantes no programa deixarão agradáveis resultados. 
A partir de então haverá no Maranhão luz para todos 
e o esforço do povo maranhense será visto pelos bra-
sileiros de todos os rincões.

Muito obrigado.
O   SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, comunico à Casa que 
acaba de ser criada a Frente Parlamentar em Defesa 
do Patrimônio Público e pela Revisão do Processo de 
Privatização.

Essa será uma grande oportunidade que eu 
particularmente terei, na condição de advogado e 
autor da ação popular contra a privatização da com-
panhia de energia elétrica de Sergipe, para apurar 
o destino dos recursos e os malefícios das privati-
zações no País.

Está criada a Frente. Visitaremos vários Estados, 
inclusive Sergipe. A Frente Parlamentar ajudará a apu-
rar onde foi parar o dinheiro da venda da companhia 
de energia elétrica de Sergipe.

Sr. Presidente, peço que conste do meu pronun-
ciamento artigo de autoria da Deputada Dra. Clair, inti-
tulado Decisão judicial do Tribunal Regional de Brasí-
lia reacende a esperança de anular a privatização da 
Vale do Rio Doce.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DE BRASÍLIA REACENDE A ESPERANÇA  

DE ANULAR A PRIVATIZAÇÃO DA  
VALE DO RIO DOCE 

Clair da Flora Martins

Decisão do Tribunal Regional Federal de Brasí-
lia determinou o prosseguimento de Ação Popular de 
1997 pedindo a anulação do leilão que resultou na pri-
vatização da Companhia Vale do Rio Doce e a retirada 
da empresa do Programa Nacional de Desestatização, 
criado durante o Governo FHC. Julgado em 2002 pelo 
Juízo Federal do Pará, o processo foi extinto sem apre-
ciação do mérito. A decisão do TRF de Brasília abre 
espaço para discutir judicialmente o pedido dos autores 
da ação que inclui ainda a reavaliação do patrimônio 
da empresa – avaliada na época em R$10 bilhões, e 
vendida por R$3,3 bilhões (valor correspondente a 45% 
das ações ordinárias com direito a voto).

A ação, proposta por mim e pelo ex-vereador de 
Curitiba, Hasiel da Silva Pereira Filho, contra a priva-
tização da então maior empresa estatal brasileira, foi 
uma das estratégias do movimento Reage Brasil, or-
ganizado para defender o patrimônio público brasileiro, 
e que agregou diversos partidos, entidades sindicais e 
civis e personalidades. O movimento, que teve repercus-
são nacional, resultou em cerca de outras cem ações 
propostas em vários estados brasileiros, das quais, 69 
tiveram a mesma decisão e foram publicadas no dia 16 
de dezembro no Diário da Justiça da União.

Dentre os argumentos da ação questionamos a 
inserção da CVRD no programa de desestatização, 
avaliando que a preservação das riquezas nacionais 
é fundamental para o desenvolvimento econômico e 
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social do Brasil e para a sua soberania. Um dos objeti-
vos desse programa seria a redução da divida pública. 
Apesar de termos privatizado 70% das nossas empre-
sas estatais, de termos vendido o patrimônio público 
arrecadando cerca de R$60 bilhões, a dívida pública 
interna cresceu de R$108 bilhões para R$654 bilhões 
entre 1995 e 2002, durante o governo FHC. No mesmo 
período, a divida externa cresceu de U$148,2 bilhões 
para U$227,6 bilhões.

Outro ponto questionado refere-se ao preço vil 
alcançado no leilão da Vale, que foi de R$3,3 bilhões. 
O diretor financeiro da empresa estimou recentemen-
te o seu valor em U$40 bilhões, ou cerca de R$100 
bilhões. Além disso, o lucro da empresa em 2004 atin-
giu R$6,4 bilhões e o lucro estimado para 2005 é de 
R$12,5 bilhões, ou seja, quase quatro vezes o valor 
pelo qual a empresa foi vendida.

Esses valores são muito inferiores ao valor real 
da Companhia Vale do Rio Doce. Estudos indepen-
dentes realizados na época chegaram a avaliar a em-
presa em valores que superam R$1 trilhão, conforme 
relembrou o especialista em Energia Bautista Vidal. 
Mas, para além dessa avaliação puramente monetá-
ria, é importante analisar o contexto geopolítico que 
envolve a disputa dos países hegemônicos carentes 
de recursos minerais que se concentram no Brasil, na 
Austrália e na África, afirma Bautista Vidal. No intuito 
de suprir as suas demandas, essas nações não hesi-
tam em submeter os países detentores desses recur-
sos naturais a constrangimentos e impor estratégias 
de destruição da soberania das nações, de tal modo 
a não terem alternativas a não ser abrir mão de suas 
principais riquezas.

No que tange aos critérios de avaliação da Com-
panhia Vale do Rio Doce, que também são alvo da ação, 
eles restringiram-se, na época, ao valor das ações da 
empresa no mercado, sem observar o valor patrimo-
nial do complexo empresarial, e de todos os direitos de 
lavra de minérios, correspondentes a cerca de 240 mil 
quilômetros quadrados. De acordo com laudo técnico 
produzido pela Coordenação de Programas de Pós-
Graduação em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), essa avaliação foi 
calcada no método de fluxo de caixa descontado, que 
calcula o valor da empresa com base no fluxo de cai-
xa operacional em determinado período, atualizado 
por uma taxa de desconto, acrescido dos valores dos 
ativos não operacionais, mais o valor residual e dedu-
zido o valor da divida. O método revelou-se lesivo aos 
cofres públicos, resultando na sub avaliação do preço 
real da empresa.

O laudo técnico da COPPE/UFRJ efetuou tam-
bém rigorosa análise das projeções de demanda cons-

tantes no relatório produzido pela empresa contratada 
para avaliar a CVRD demonstrando severas criticas 
contra a sistemática sub avaliação  destes deman-
das. Da mesma forma, a mensuração da capacidade 
de produção projetada foi subestimada pela empresa 
avaliadora. No caso do minério de ferro, o laudo da 
COPPE/UFRJ constata que as reservas das minas de 
Itabira, Timbopeba e Other MG foram subestimadas 
em 819 milhões de toneladas.

Os técnicos da COPPE/UFRJ descobriram a 
existência de documento datado de maio de 1995 
em que a própria CVRD informa à Securities and 
Exchange Comission (SEC), entidade que fiscaliza 
o mercado acionário nos EUA, que as suas reservas 
lavráveis medidas e indicadas do Sistema Sul, que 
abrange as regiões acima citadas, eram da ordem de 
7.918 bilhões de toneladas, número que, se compara-
do ao total divulgado no edital de venda da empresa 
(1,4 bilhão de toneladas) revela uma diferença para 
baixo de 6.518 bilhões de toneladas. Sobre as Minas 
de Carajás, pertencentes ao Sistema Norte, o mesmo 
documento estima as reservas de minério de ferro em 
4.970 bilhões de toneladas enquanto o relatório ado-
tado no Edital estima essas reservas em 1,8 bilhão de 
toneladas o que resulta numa subestimação de 3,170 
bilhões de toneladas.

De acordo com o laudo, não foram avaliadas as 
minas de titânio, minério que o Brasil detém 62% das 
reservas mundiais, das quais 72% pertencem à Vale 
do Rio Doce. Não foram avaliadas também as reser-
vas de calcário, dolomito, fosfato, estanho/cassiterita, 
granito, zinco, grafita e nióbio.

A Vale não era uma simples empresa estatal, mas 
um complexo empresarial, altamente lucrativo, indepen-
dente do tesouro nacional, envolvendo 54 empresas. 
Ela é a maior produtora de minério de ferro do planeta, 
a maior produtora de bauxita da América Latina e a 
terceira maior mineradora do mundo em diversidade 
de produtos, além de deter direitos minerários sobre 
imensas reservas. A decisão do Tribunal resume assim 
o patrimônio da Vale á época: a Vale era a principal 
exportadora do Brasil (líder no mercado mundial de 
minério de ferro), maior produtora de alumínio e ouro 
da América Latina; possuía e operava dois portos de 
grandes dimensões, a maior frota de navios graneleiros 
do mundo, além de mil e oitocentos quilômetros de fer-
rovias brasileiras; possuía reservas comprovadas de 41 
bilhões de toneladas de minério de ferro, 994 milhões 
de toneladas de minério de cobre, 678 milhões de to-
neladas de bauxita, 67 milhões de toneladas de caulim, 
72 milhões de toneladas de manganês, 70 milhões de 
tonelada; de níquel, 122 milhões de toneladas de po-
tássio, 9 milhões de toneladas de zinco, 1,8 milhões de 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06291 

toneladas de urânio, um milhão de toneladas de titânio, 
510 mil toneladas de tungstênio, 60 mil toneladas de 
nióbio e 563 toneladas de ouro. Além disso, dispunha 
de 580 mil hectares de florestas replantadas, de onde 
extraia matéria-prima para a produção de 400 mil to-
neladas/ano de celulose”.

O relatório destaca ainda que “hoje em dia, a Com-
panhia Vale do Rio Doce é um dos mais importantes 
e produtivos grupos empresariais brasileiros com cer-
ca de 33 mil empregados próprios e é a empresa que 
mais contribui para o superávit da balança comercial 
brasileira. É a maior produtora e exportadora mundial 
de minério de ferro e pelotas e a segunda maior pro-
dutora mundial de manganês e ferro liga, com partici-
pação de 11% do mercado transoceânico; é uma das 
produtoras integradas de alumínio (bauxita, alumina e 
alumínio primário) de menor custo no mundo; é grande 
produtora de caulim, utilizado para revestimentos de 
papel, e de potássio, matéria-prima para a indústria 
de fertilizantes; possui vastos recursos minerais, com 
amplas reservas de minério de ferro, bauxita, cobre, 
ouro, caulim, manganês, níquel, potássio e carvão; 
suas reservas de minério de ferro são suficientes para 
manter os níveis atuais de produção pelos próximos 30 
anos; possui 11% das reservas mundiais de bauxita. 
É o mais importante investidor do setor de logística no 
Brasil, sendo responsável por 16% da movimentação 
de cargas do Brasil, 65% da movimentação portuária 
de granéis sólidos e cerca de 39% da movimentação do 
comércio exterior nacional; possui a maior malha ferro-
viária do país – com 9,30 mil quilômetros – e está im-
plementando o mais moderno programa de renovação 
da atividade ferroviária brasileira; realiza a navegação 
costeira, oferecendo o mais completo serviço intermo-
dal do mercado brasileiro. É a maior consumidora de 
energia elétrica do país, sendo igualmente uma das 
maiores investidoras; a energia gerada pelas usinas 
próprias é destinada às unidades operacionais da Vale, 
o que reduz consideravelmente os custos de produ-
ção. É uma empresa global, com atuação nos cinco 
continentes: Américas, Europa, África, Ásia e Oceania. 
“Possui atividades nos seguintes países: Estados Uni-
dos, Peru, Chile, Argentina, Venezuela, Bélgica, França, 
Noruega, China, Japão, Banrain, Gabão, Moçambique, 
Mongólia, Angola, África do Sul e Austrália”.

Não consta ainda, no relatório de avaliação o valor 
das participações acionárias da CVRD na Açominas, 
CSN, Usiminas e Companhia Siderúrgica de Tubarão, 
direito real de uso da propriedade imóvel superficiá-
ria do complexo minerário de Carajás e sobretudo a 
avaliação de bens intangíveis como a tecnologia e o 
conhecimento técnico-científico acumulado pela em-
presa por meio da Docegeo, empresa integrante do 

CVRD detentora de um vasto conhecimento geológico 
fruto de 30 anos de pesquisas e de desenvolvimento 
tecnológico nesta área.

A privatização da Companhia Vale do Rio Doce 
esbarra em inconstitucionalidades como a venda de 
reservas de urânio que têm a sua propriedade restri-
ta à União por se tratar de material radioativo usado 
em pesquisas nucleares e a cessão da exploração de 
minérios na faixa de fronteira, que deveria necessaria-
mente ser apreciada pelo Congresso Nacional.

O processo que resultou na venda da Companhia 
Vale do Rio Doce foi marcado ainda por vantagens ex-
cessivas concedidas aos compradores em detrimento do 
vendedor, o Estado Brasileiro. A Lei nº 8.030/90 qualifica 
como moedas admitidas para pagamento das ações no 
leilão de privatização moedas nacionais, certificados de 
privatização, créditos e títulos externos, Obrigações do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), Títulos da 
divida Agrária, Debêntures da Siderbrás, outros créditos 
contra a União ou entidades por ela controlada direta 
ou indiretamente, poderiam ser utilizadas nas privati-
zações. Excluíam-se dessa lista apenas os títulos da 
dívida externa que sofriam um deságio de 25%. É im-
portante notar que algumas dessas moedas tinham um 
valor de mercado muito inferior ao valor de face, sendo 
denominadas de “moedas podres”.

A decisão da Juíza do Tribunal Regional de Brasília 
obriga o Juízo de Belém a julgar esses e outros pontos 
questionados na Ação que pede a anulação do leilão, 
realizando perícia e coleta de provas que demonstrem 
os diversos vícios apontados no processo e fartamente 
questionados pela sociedade brasileira à época.

À sociedade cabe a tarefa de se mobilizar e lutar 
pela manutenção desta decisão, para anular todo o 
processo viciado da privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce e buscar uma justa e real avaliação deste 
monumental patrimônio público a fim de obtermos o 
ressarcimento dos prejuízos ao Estado Brasileiro re-
ferentes ao período em que a empresa permaneceu 
nas mãos do compradores. 

*Clair da Flora Martins é Deputada Federal pelo 
PT do Paraná, e uma das autoras da Ação Popular 
contra a privatização da Companhia da Vale do Rio 
Doce.

PAUTA PARA A REUNIÃO DE FUNDAÇÃO  
DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA  

DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PELA REVISÃO  
DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO

1) Informação da ação popular ajuizada e da 
decisão proferida pelo TRF 1ª Região no processo 
da CVRD,
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2) Proposta de Criação da Frente Parlamentar 
em Defesa do Patrimônio Público e pela Revisão do 
Processo de Privatização;

3) Discussão de estratégias da atuação do mo-
vimento em defesa do patrimônio público;

4) Encaminhamentos finais.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo parabenizar 
o jornal O Dia, por intermédio da Diretora-Presidenta 
do Grupo, Gigi de Carvalho, e do jornalista Eucimar de 
Oliveira, que têm realizado grande trabalho em defesa 
de nossos idosos previdenciários.

O jornal O Dia também faz grande trabalho na 
divulgação, na concepção e na captação de informa-
ções.

Parabéns a todos os seus jornalistas.
O  SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é importante noticiar que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES apro-
vou 2 financiamentos à Prefeitura do Rio de Janeiro, 
no valor total de R$300 milhões, para preparação dos 
Jogos Pan-Americanos de 2007, com previsão de 
abertura de quase 3 mil empregos diretos durante as 
obras, além de promover o Brasil e, principalmente o 
Estado do Rio de Janeiro. 

Um dos projetos que, sem dúvida alguma, fará 
muita diferença refere-se a obras para melhorar a in-
fra-estrutura viária e urbana nas áreas dos principais 
centros esportivos, situados nos bairros Maracanã, 
Barra da Tijuca e Engenho de Dentro. O outro projeto 
destina-se à reforma e adaptação do autódromo, com 
a implantação de importantes equipamentos esporti-
vos, onde serão realizadas as competições de ciclismo, 
basquete, ginástica artística, natação, nado sincroni-
zado e saltos ornamentais.

O investimento total nesses projetos será de 
R$490 milhões, e a Prefeitura viabilizará R$190 mi-
lhões com recursos próprios ou de outras fontes. Nas 
mesmas instalações, além do Pan-2007, a ser reali-
zado em julho, serão promovidos em agosto os Jogos 
Parapan-americanos, reunindo atletas portadores de 
deficiência.

Várias obras estão programadas. Na Barra da 
Tijuca, por exemplo, haverá alargamento da Av. Ayr-
ton Senna, construção de novas pontes sobre o Arroio 
Fundo, entre outras obras de melhoria da infra-estru-
tura viária e urbana. 

Proporcionar alegria, entretenimento, união dos 
povos, divulgação da Nação brasileira e geração de 
empregos é o grande objetivo dos Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007. Nesse contexto, Sr. Presidente, temos 
a obrigação de incentivar e prestigiar esse relevante 

acontecimento, que proporciona uma oportunidade 
ímpar para se visitar ou conhecer o belíssimo Estado 
do Rio de Janeiro.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, é lamentável o aciden-

te ecológico ocorrido na semana passada na Baía de 
Sepetiba, no Rio de Janeiro. Devido às fortes chuvas 
que vêm assolando o nosso Estado, os reservatórios 
da Ingá Mercantil, no Município de Itaguaí, não supor-
taram o enorme volume de água e acabaram vazando 
e causando um dano enorme ao meio ambiente. 

Segundo o Instituto de Química da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, cerca de 10 toneladas de 
zinco atingiram o Saco do Engenho, na referida baía. 
Além do zinco, substâncias mais perigosas como cád-
mio e chumbo, também vazaram dos reservatórios.

Esse incidente já havia sido anunciado no ano 
passado. Por falta de recursos, a UFRJ, responsável 
pelo programa emergencial de tratamento dos efluentes, 
foi suspendendo aos poucos o trabalho, até interrom-
pê-lo totalmente no final de dezembro de 2005.

Não é a primeira vez, Sr. Presidente, que a Baía 
de Sepetiba é contaminada. Em 1996, o rompimento 
de um dique despejou 50 milhões de litros de água com 
um teor de contaminação mais elevado que o atual na 
Baía de Sepetiba. Em abril de 2003 também ocorreu 
outro rompimento. Por ordem judicial, as estruturas 
dos reservatórios foram reforçadas pela SERLA, em 
2003, ao custo de mais de R$3 milhões, mas ficaram 
sem manutenção. Em vistoria realizada em dezembro, 
o IBAMA detectou 19 pontos de vazamento. Como se 
vê, os problemas se repetem.

O tratamento dos efluentes e o bombeamento de 
água contaminada dos canais para a lagoa de conten-
ção, feitos desde 2003 pela UFRJ, está parado. A uni-
versidade recebia recursos da União, do Governo do 
Estado e da Prefeitura de Itaguaí, condenados numa 
ação civil pública. 

Portanto, Sr. Presidente, solicito à Superintendên-
cia Estadual de Rios e Lagoas – SERLA que acom-
panhe os desdobramentos desse trágico episódio na 
Baía de Sepetiba.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O   SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a aprovação, ontem, da PEC relativa aos agen-
tes comunitários de saúde é uma justiça feita por esta 
Casa, uma vitória para essa categoria de mais de 
200 mil profissionais que atuam no SUS, que traba-
lham na área de atenção básica à saúde por meio do 
Programa Saúde da Família. Trata-se de inovação na 
Constituição visando à regularização dos contratos de 
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trabalho dessas pessoas. Espero que as Prefeituras 
cumpram seu dever, após a transformação da PEC em 
lei. É nossa dívida para com a categoria, há mais de 
10 anos, essa mudança na contratação dos agentes 
comunitários.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo 
a Casa por ter mantido a decisão, após a votação em 
primeiro turno, da redução do recesso parlamentar. A 
meu ver, foi algo positivo.

Mas a Câmara dos Deputados é cheia de parado-
xos. Lamento a derrubada da verticalização na primeira 
votação. Ouvimos muitos discursos sobre coerência, 
fortalecimento dos partidos, reforma política cada vez 
mais profunda, que tanto se discutiu, e se começa a 
dar passos para trás.

A  verticalização precisa ser aperfeiçoada. Ela 
estava aleijada, digamos assim, porque permitia que 
os partidos que não tivessem candidato majoritário 
fizessem a mesma libertinagem política que vai ser 
possível agora, com a quebra da verticalização.

Então, elogio esta Casa pela aprovação da PEC 
referente aos agentes comunitários de saúde, pela 
apreciação do FUNDEB, pela redução do recesso 
parlamentar e pela eliminação da remuneração con-
cernente às convocações extraordinárias. Contudo, 
lamento esse retrocesso na verticalização.

Consta da Ordem do Dia um pedaço da reforma 
política, que tem muita coisa boa, como a simplificação 
das campanhas. Mas há outras a se evitarem, para 
que o povo saiba aquilo que de fato cada um fez, faz 
ou pretende fazer.

Também não vamos promover esse retrocesso. 
Vamos aprovar a simplificação, mas manter o que ti-
nha de bom na legislação vigente.

Queremos apostar em que a Casa vai aperfei-
çoar esse projeto na votação que se inicia hoje, para 
darmos à população um instrumento melhor para a 
escolha dos seus futuros representantes.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O   SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
vou comentar matéria publicada pelo jornal Folha de 
S.Paulo do último dia 30 de janeiro:

“Prefeituras de São Paulo terceirizam a 
educação

Depois dos serviços de coleta de lixo, de 
varrição pública e de recapeamento asfáltico, 
os municípios estão terceirizando até mesmo a 
educação. Prefeitos de 145 cidades brasileiras, 
sendo 129 no Estado de São Paulo (um quinto 
das 645), passaram a usar os recursos fede-
rais destinados ao setor para pagar convênios 
com sistemas particulares de ensino, como o 

Objetivo, o COC e o Anglo” – esses grandes 
grupos privados controlam os cursinhos e co-
légios particulares de São Paulo.

“(...) Os municípios compram um kit bási-
co que contém apostilas para os alunos, treina-
mentos periódicos para professores e planeja-
mento pedagógico. (...) As principais empresas 
não divulgam seus custos, mas eles variam de 
R$145 a R$260 por aluno/ano. (...)”

Assistência pedagógica é prerrogativa dos Mu-
nicípios com apoio e coordenação do Estado e da 
União. Estão transferindo dinheiro público, perdendo 
a autonomia da rede, para produzir os projetos peda-
gógicos. Certamente, atrás disso há outras questões 
de caráter legal: qual é a concorrência pública para 
se instalar isso?

Sr.  Presidente, requeremos na Comissão de 
Educação uma audiência pública com o MEC, com 
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
com Prefeituras que fizeram o convênio e especialis-
tas em educação. A nosso ver, sem dúvida, esse pro-
cesso desfigura a educação no Estado de São Paulo, 
corrompe o sistema e, mais do que isso, leva o senso 
comum aos pais, porque para eles as grifes das es-
colas particulares é que vão alavancar os seus filhos, 
preparando-os inclusive para prestarem o vestibular. 
A visão apenas conteudista contida aqui, não a forma-
ção geral, é reprovada por todos os especialistas em 
educação, aqueles que foram consultados.

Quero lembrar – está aqui a Deputada Luiza 
Erundina, ex-Prefeita da cidade de São Paulo – que 
temos no Estado a Coordenadoria de Estudos e Nor-
mas Pedagógicas – CENP, responsável por produzir 
material, formar professores. Hoje, ela está totalmente 
sucateada, desmontada. As Prefeituras têm de com-
prar material de empresas particulares. É uma violên-
cia contra a situação real de cada cidade, porque um 
pacote pronto vale para todas as realidades. 

Sr. Presidente, o Município que abre mão da sua 
autonomia erra gravemente.

Temos  de lutar contra mais essa lógica de priva-
tização, que atinge agora a educação do nosso País. 
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados deve pronunciar-se sobre essa vergonhosa 
intenção de transformar a educação em um negócio 
lucrativo. Essa situação que já acontecia nos cursi-
nhos e escolas privadas chega agora a centenas de 
Municípios.

O   SR. JOSÉ LINHARES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, trago a esta Casa, consternado, notícia 
já veiculada, por sinal, pelo nobre Deputado Moroni 
Torgan sobre o passamento de D. Maria de Lourdes, 
mãe do Senador Tasso Jereissati.

O Senador tem uma história política de alta re-
levância no Estado do Ceará. Por isso, peço a V.Exa. 
que transmita nossos pêsames à família enlutada, em 
nome desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa., 
o Deputado Moroni Torgan e o Deputado Mauro Bene-
vides traduzem o sentimento da Casa.

Em nome do Presidente Aldo Rebelo e da Mesa 
Diretora, transmito minhas mais sentidas condolências 
ao querido Senador Tasso Jereissati pelo falecimento 
de sua genitora. S.Exa. é ilustre representante do Ce-
ará na Câmara Alta do Congresso Nacional e um dos 
melhores homens públicos do País. Merece, portanto, 
toda a nossa consideração e apreço neste momento 
de dor. Mãe só se tem uma, e ela é o mais sagrado 
ente que veneramos. 

Portanto, Deputado José Linhares, transmita ao 
Senador Tasso Jereissati as sentidas condolências 
desta Mesa Diretora e de toda a Casa.

O   SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a exem-
plo do que fizeram nossos eminentes colegas Moroni 
Torgan e José Linhares, também desejo comunicar à 
Casa o passamento, na noite de ontem, em São Paulo, 
da Sra. Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati, viúva do 
saudoso Senador Carlos Jereissati e mãe do Sena-
dor Tasso Jereissati, do empresário Carlos Francisco 
Jereissati, da Sra. Lia Jereissati e dama de virtudes 
excepcionais, que teve o nome vinculado a obras de 
benemerência em nosso Estado. 

Em nome da bancada do PMDB nesta Casa, de-
sejo, neste breve registro, transmitir as condolências do 
nosso partido à família enlutada pelo desaparecimento 
de uma senhora de virtudes excepcionais, que se impôs 
à admiração dos seus conterrâneos. É a homenagem 
que tributamos à memória de D. Maria de Lourdes, de 
par com a solidariedade à sua ilustre família. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.
A   SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

a votação em segundo turno da PEC que cria o FUN-
DEB faz parte da Ordem do Dia de hoje. 

Registraram presença até agora 293 Deputados, 
e precisamos atingir o quorum constitucional exigido 
para a aprovação da matéria. 

Então, em nome dos 2 milhões e meio de tra-
balhadores em educação espalhados por este Brasil 
afora, apelo para os Líderes partidários no sentido que 
convoquem os Deputados das respectivas bancadas 
para a votação, ainda nesta sessão, da PEC que cria 
o FUNDEB, a fim de que, imediatamente em seguida, 
a remetamos ao Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Presidente Aldo Rebelo incluiu o FUNDEB na pauta 
de hoje. Portanto, vamos tentar votar a matéria ainda 
nesta sessão. 

O   SR. IVAN RANZOLIN (PFL-SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar à Mesa 
e aos Srs. Parlamentares que ontem, graças à ini-
ciativa do Deputado Pompeo de Mattos, foi instalada 
Comissão Especial para dar parecer sobre a PEC que 
regulamenta o limite de despesas e a composição das 
Câmaras Municipais deste País.

Como se sabe, número de Vereadores brasileiros 
foi reduzido em cerca de 9 mil, mas o mesmo montan-
te de recursos continua sendo repassado às Câmaras 
Municipais. Evidentemente, está sobrando dinheiro.

O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh será o 
Relator. Haveremos de trazer uma proposta a esta 
Casa para estabelecer novamente o equilíbrio. Vamos 
resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados e 
do Congresso Nacional de legislarem sobre matéria 
constitucional, já que a atual regulamentação foi feita 
por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral.

A Comissão está instalada e o Deputado Luiz 
Eduardo Greenhalgh foi indicado Relator da matéria.

É a comunicação que faço à Casa, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado André de Paula.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ANDRÉ 
DE PAULA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O  SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, um mineral foi descoberto em mina 
desativada em Cavalcanti, cidade do Nordeste de Goi-
ás, batizada com o nome de kalungaita. O geólogo da 
Universidade Nacional de Brasília, Nilson Francisquini 
Botelho, coordenador de equipe que encontrou e estu-
dou o mineral (até então desconhecido), afirmou que 
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ainda são necessários mais estudos para comprovar 
o potencial econômico da descoberta. O paládio, por 
exemplo, é 2 vezes mais valioso que o ouro e apare-
ce em quantidade suficiente para ser explorado na 
referida jazida.

Desde 1729 a cidade goiana de Cavalcanti figura 
oficialmente como grande produtora de ouro. Agora, 3 
séculos depois, é descoberto na região um mineral de 
brilho cinza-chumbo, composto por arsênio, selênio e 
paládio, medindo apenas 0,2 mm e dificilmente visto 
a olho nu. Escondido em rochas de uma mina de ouro 
inativa, existente em Cavalcanti, a 526 quilômetros de 
Goiânia, desde o século XVIII, o kalungaita foi encon-
trado em 1998 durante um mapeamento geológico 
feito por professores e estudantes da Universidade 
Nacional de Brasília.

O paládio é usado industrialmente, sobretudo no 
setor de catalisadores automotivos, que responde por 
63% da demanda. O Brasil não está entre os países 
produtores de paládio e não aparece na lista liderada 
com folga pela Rússia, que detém 67% da produção. 
Todavia, sua exploração pode acelerar as negocia-
ções para a formação de um joint-venture entre a 
empresa Penery Mineração e um grupo australiano 
já interessado, eis que o novo minério é relativamen-
te abundante na mina e a presença do paládio, cuja 
cotação é o dobro da do ouro, sugere usos na indús-
tria de catalisadores para carros e na fabricação de 
circuitos eletrônicos.

Há mais de 1 ano os 2 grupos, o de Goiás e o 
da Austrália, negociam a formação de uma empresa 
para explorar e beneficiar ouro na jazida de Buraco de 
Ouro, localizada em Cavalcanti. A mina foi descoberta 
no século XVIII e o fato já foi comunicado ao Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral. O geólogo 
Leonel de Souza Barros Neto, da Penery Mineração, 
informa que, quando a empresa adquiriu a mina, já 
sabia da ocorrência de ouro e de outros minerais do 
grupo platinóides (platina, paládio e outros). Contudo, 
a usina de beneficiamento do metal instalada ali era 
viável apenas para o processamento de ouro contido 
acima de 30 gramas por tonelada de rocha extraída. 
No entanto, o teor médio do ouro era de 5 gramas por 
toneladas de rocha, e, além do mais, ela não garantia 
o aproveitamento dos platinóides. 

Com a descoberta do minério, as negociações 
entre a Penery Mineração e o grupo australiano po-
derão se acelerar, principalmente porque um dos fa-
tores que chamaram a atenção de geólogos de Nova 
Caledônia foi justamente o fato de se tratar de uma 
mina polimetálica. 

Técnicos de Goiás destacam a importância cien-
tífica da descoberta do minério e salientam também o 

seu aspecto econômico. Esse um mineral, dizem eles, 
tem um elemento químico, o paládio, de alta aplicação 
na indústria moderna e de grande valor financeiro no 
mercado internacional. Esse minério já foi homologa-
do pelo IMA (Associação Internacional de Mineralogia, 
na sigla inglesa), porque tanto a composição química 
quanto a estrutura cristalina (microscópica) do material 
foram considerados inéditos. 

Quero ressaltar que a escolha do nome do novo 
minério foi uma homenagem aos kalungas, uma comu-
nidade negra, descendente de escravos, que trabalhou 
nas antigas minas do Nordeste goiano até debanda-
rem, ainda no século XIX. O povo kalunga formou um 
quilombo na região da Chapada dos Veadeiros para 
escapar da violência à qual era submetido nas minas 
auríferas. A área em que habitou esse povo foi reco-
nhecida pelo Governo do Estado de Goiás como sítio 
arqueológico. 

Fica aqui o registro dessa ocorrência. 
Era o que tinha a dizer. 
O  SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desde de o início do meu mandato como 
representante do povo no Congresso Nacional abordo 
desta tribuna problemas de destaque, como o aumen-
to do custo de vida, que sufoca a classe trabalhadora 
brasileira, que vive sem nenhuma perspectiva de me-
lhoria, pelo menos a curto prazo.

Falei também dos astronômicos preços dos medi-
camentos, que, em alguns casos, subiram muito acima 
da inflação, cifras estas comprovadas pelo povo.

Novamente, Sr. Presidente, o desemprego é alvo 
de minha atenção. Isto porque. de acordo com pes-
quisa divulgada pela Confederação Nacional da In-
dústria, 63% dos brasileiros temem perder sua vaga 
no mercado.

Este dado não é sem razão. De fato, o número 
de desempregados cresceu neste último ano. A taxa 
média ultrapassou os 12%, enquanto a queda de ren-
da atingiu pontos elevadíssimos. 

Sr. Presidente, será que não temos como ali-
mentar esperança de declínio dessa situação, uma 
vez que é o próprio Governo quem se encarrega de 
virar as costas para a realidade brasileira dentro de 
um quadro que nos deixa envergonhados perante as 
outras nações?

Pagamos um dos menores salários mínimos do 
mundo, acima, apenas, do Equador, do México e das 
Filipinas. Nossa cesta básica é ínfima e quase não 
acreditamos que exista alguém que possa sobreviver 
com um salário mínimo desses.

Dados insuspeitos das maiores representações 
sindicais do Brasil revelam que o nosso salário mínimo 



06296 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

deveria ser superior a 800 reais. E não se tem conhe-
cimento de nenhuma iniciativa de vulto do Governo 
federal para estancar essa situação.

Decididamente, Sr. Presidente, o Governo precisa 
despertar para a gravidade do problema social brasilei-
ro, que ameaça levar o País a um patamar que ninguém 
deseja. Não nos esqueçamos de que a intranqüilidade 
social constitui um dos mais graves obstáculos à rea-
lização da ação governamental.

Preconiza-se a descompressão da economia 
através da circulação das riquezas e do amplo apro-
veitamento da mão-de-obra ociosa. No entanto, o que 
se viu foi a modernidade mandando para bem longe 
a tranqüilidade e a esperança de melhores condições 
de vida do trabalhador brasileiro.

É preciso que alguém desperte para a gravida-
de do momento que estamos vivendo. Entendemos 
urgente e inadiável a retomada das grande obras de 
integração nacional, enfim, de algo que possa devolver 
aos trabalhadores a perspectiva de melhores dias. Do 
contrário, Sr. Presidente, será o caos. 

Era o que tinha a dizer.
O  SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna hoje, no primeiro dia do 
mês de fevereiro, o segundo mês do ano, para tecer 
alguns breves comentários sobre as perspectivas de 
crescimento da economia brasileira.

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que existe 
hoje uma certa mediocridade no discurso do Governo 
em relação ao crescimento econômico. O tal “espetá-
culo do crescimento econômico” não saiu do papel. A 
política desenvolvida pela área econômica do Gover-
no é tímida, muito aquém do que espera a sociedade 
brasileira. Já existem no próprio Governo sinais claros 
de descontentamento com essa mediocridade. E as 
reações vêm de pessoas da estirpe moral do Ministro 
Luiz Fernando Furlan. O desconforto do Ministro com 
o crescimento econômico brasileiro é visível.

E vejam que esse desencanto é justamente de 
um dos Ministros de incontestável sucesso na inicia-
tiva privada. Furlan é evidentemente um vencedor. E 
não apenas no cenário nacional. A empresa na qual 
trabalhava está presente em muitas partes do mundo, 
o que não acontece apenas por sorte ou acaso.

Infelizmente, Sr. Presidente, a conclusão a que 
chegamos – e talvez seja esta a conclusão do Ministro 
Furlan – o Governo atual está sendo incapaz de tirar 
o País da mediocridade em que se debate há anos 
(ou séculos).

Para os críticos de plantão, gostaria de dizer que, 
ao contrário do que dizem maldosamente, sou pessi-
mista. A realidade é a minha grande companheira.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para falar sobre a 
imperiosa necessidade de promovermos profunda re-
novação nos quadros de nossas lideranças políticas 
como forma de oxigenar o sistema representativo do 
País e gerar novas esperanças no povo brasileiro.

A partir da cobertura, realizada pela imprensa, da 
presente crise política por que passa o País, dissemi-
nou-se entre a população a idéia de que os problemas 
decorrentes da utilização disseminada do chamado 
caixa 2, durante as campanhas eleitorais, poderiam 
ser resolvidos com algumas modificações em nossa 
legislação eleitoral e partidária ou, ainda, nas regras 
de prestações de contas dos partidos e candidatos.

Embora importante, essa discussão com certeza 
não esgota o tema e muito menos acerta na revelação 
das origens mais profundas da crise ética pela qual 
passa nosso sistema representativo. 

Segundo a avaliação disseminada na opinião 
pública, deveríamos adotar reformas profundas na 
maneira como organizamos os pleitos no País: listas 
partidárias fechadas, financiamento público exclusivo, 
proibição de coligações nas eleições proporcionais, 
limitação dos gastos de campanha e redução de seu 
período ou, ainda, adotar regras mais severas na pres-
tação de contas de partidos e candidatos.

Contudo, ainda assim não estaremos tratando da 
questão de fundo, isto é, do material humano envolvido 
na atividade política, que precisa ser reformado, aper-
feiçoado, lapidado pelo trabalho de novas lideranças 
efetivamente comprometidas com a ética na política. 

As regras, por mais bem pensadas que sejam, não 
estão imunes à violação. Quanto mais severa a norma, 
mais sofisticada a estratégia utilizada por aqueles que 
buscam contorná-la por práticas ilegais. 

Portanto, a discussão sobre o necessário aper-
feiçoamento de nosso sistema eleitoral e partidário e 
a reconquista de sua legitimidade passa, necessaria-
mente, pela questão da renovação das lideranças e por 
sua formação pautada em profundos valores morais.

Evidentemente, Sr. Presidente, trata-se de pro-
cesso de médio e longo prazo. Contudo, pelo fato 
de realizar-se ao longo do tempo, não se segue que 
devemos deixar essa modificação mais profunda em 
segundo plano. 

Ao contrário, a renovação das lideranças políti-
cas deve começar agora, por intermédio dos cursos 
de formação organizados pelas próprias agremiações 
partidárias, pelo recrutamento de lideranças comuni-
tárias efetivamente comprometidas com as reivindi-
cações mais urgentes da população e, em especial, 
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pelo amplo investimento na educação e no desenvol-
vimento da consciência cívica dos jovens brasileiros. A 
renovação e o resgate da esperança do povo brasileiro 
passam necessariamente pela formação dos jovens. 
Se olharmos para a trajetória das principais lideranças 
partidárias do País, veremos que, em sua grande maio-
ria, há muitos anos já ocupam posições de destaque: 
Presidentes da República, Governadores de Estado, 
Senadores, Ministros, Deputados Federais e Estadu-
ais, entre outras funções públicas de relevo.

Por outro lado, boa parte de nossos jovens, por 
diversas razões, manifesta grande alheamento em re-
lação ao processo político brasileiro. Num futuro não 
muito distante ficará evidente que, em razão da bai-
xa renovação do sistema político e escasso interesse 
dos jovens, a representação eleitoral ficará seriamente 
prejudicada pela falta de quadros preparados e expe-
rimentados para a árdua tarefa de dirigir os destinos 
da Nação.

Ao mesmo tempo, tal renovação, além de neces-
sária e urgente, deve primar pelo absoluto comprome-
timento com elevados princípios éticos, vínculo com a 
representação efetiva das necessidades da população 
e resgate da legitimidade do sistema representativo, 
elementos indispensáveis para resgatar a esperança 
da população num futuro melhor.

Para que possamos avançar na questão do com-
prometimento ético de nossas lideranças políticas é 
indispensável que os partidos e entidades da socieda-
de civil envolvam-se na formação política permanente 
de membros da comunidade. A partir desse trabalho 
fundamental, estaremos incutindo nesses jovens va-
lores éticos que pautarão sua conduta no futuro, de 
forma que fique assegurado o efetivo compromisso e 
respeito aos anseios mais elevados dos grupos que 
representam.

Sem dúvida, Sr. Presidente, trata-se de trabalho 
árduo e moroso, cujos frutos aparecerão apenas nas 
próximas gerações de líderes políticos. Mas, por outro 
lado, sem essa profícua militância, estaremos conde-
nados a repetir os mesmos erros do passado recente, 
apesar de todos os esforços em prol do aperfeiçoamento 
de nossa legislação eleitoral e partidária. 

Pois a política, Sr. Presidente, não se faz apenas 
com regras, mas com pessoas efetivamente compro-
metidas com nobres princípios éticos.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, demais senhoras e senhores aqui presentes e 
os que sintonizam a Rádio ou TV Câmara.

Sol intenso, chuvas abundantes e falta de atenção 
estão trazendo de volta a dengue a vários pontos do 

País. Se, nesse caso, não há como se opor às forças 
naturais, a população pode e deve fazer a sua parte para 
evitar esse mal que vitima milhares de brasileiros.

Srs. Parlamentares, pequenos gestos do cotidia-
no são fundamentais para combater o Aedes aegypti, 
o mosquito transmissor da moléstia. 

Esses cuidados se referem basicamente à cole-
ta e à destinação das águas pluviais e domésticas. A 
orientação dos sanitaristas é para que se evite o acú-
mulo de água relativamente limpa, qualquer que seja 
o repositório. Líquidos sujos ou contaminados são am-
bientes em que as larvas do inseto praticamente não 
proliferam. Portanto, para que nos livremos da dengue, 
devemos eliminar toda água empoçada em calhas, ru-
fos, pneus, lonas, tampas de caixas-d’água, pires ou 
pratos que suportam plantas etc.

Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, ouvintes da 
Rádio e da TV Câmara, cabe a nós todos uma parcela 
de responsabilidade no combate a esse mortífero mal, 
sobretudo na variante hemorrágica. Bastam pequenas 
atitudes, as quais, por um dever humanitário, devemos 
incorporar ao nosso dia-a-dia.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 
na semana passada o novo valor do salário mínimo: 
depois de ampla negociação com as centrais sindicais, 
ficou estabelecido o valor de R$350,00, para vigorar a 
partir de 1º de abril, um mês antes da data prevista. 

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, 
esse valor representa um crescimento real – já des-
contada a inflação projetada para o período – de 13% 
em relação ao ano passado, a maior variação desde 
1995. 

Essa foi uma negociação histórica, tanto para o 
Governo como para as entidades sindicais, além de 
se tratar de uma conquista importante para a socie-
dade. O novo salário provocará um impacto positivo 
no mercado de trabalho e vai ajudar a reduzir as di-
ferenças sociais, distribuindo melhor a renda no País, 
de acordo com os compromissos de campanha assu-
midos pelo Presidente Lula e o programa de governo 
defendido pelo PT. 

Em 3 anos, o valor nominal – sem descontar a 
inflação – Do salário mínimo cresceu 75%, passando 
dos R$200,00 que vigoravam até março de 2003 para 
R$350,00 em abril de 2006. Já o crescimento real, 
descontada a inflação projetada para o período, será 
de 25,3%. O salário valia entre 2002 e 2003 US$56, e 
este ano passa a valer US$155,50. 

O reajuste vai beneficiar cerca de 40 milhões 
de pessoas. Desse total, de acordo com os dados da 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/
IBGE, 23,8 milhões são trabalhadores que recebem 
até 1 salário mínimo. Os restantes 15,7 milhões são 
beneficiários da Previdência e da Assistência Social 
que também ganham até 1 salário mínimo.

A estimativa é de que sejam injetados R$15 bi-
lhões na economia com o reajuste a partir de abril, se 
considerada apenas a massa de rendimentos dessas 
cerca de 40 milhões de pessoas. Há ainda outros im-
pactos, como sobre o valor do abono salarial.

O novo valor do mínimo vai movimentar toda a 
economia do País, principalmente a do Nordeste. Na 
Região estão 37% dos trabalhadores que recebem 1 
salário mínimo. A seguir vêm a Região Sudeste, com 
36%, a Região Sul, com 10% dos trabalhadores, e a 
Região Norte, com 8%. 

Além desse aumento histórico do salário mínimo, 
o Governo Lula também anunciou o reajuste da tabela 
do Imposto de Renda das pessoas físicas em 8%. O 
novo valor, que passa a vigorar em fevereiro, vai re-
presentar uma renúncia fiscal de R$2,5 bilhões para 
a União, os Estados e os Municípios. No ano passado 
o Governo já havia reajustado o valor da tabela do IR 
em 10%. Com a correção, o trabalhador que recebe 
até R$1.257,00 mensais fica isento do pagamento do 
imposto. Hoje esse teto é de R$1.164,00. A faixa sa-
larial sobre a qual incide a alíquota de 15% no Impos-
to de Renda muda de R$1.164,01 a R$2.326,00 para 
R$1.257,01 a R$2.512,00. Já a alíquota de 27,5% para 
a vigorar para ganhos acima de R$2.512,01.

Sr. Presidente, esse esforço que está sendo feito 
pelo Governo Lula deve-se a 2 fatores importantes: de 
um lado, ao ajuste feito na economia depois da desas-
trosa administração PSDB/PFL nos 8 anos do Governo 
Fernando Henrique Cardoso; de outro, ao cumprimento 
pelo Presidente Lula da palavra dada em sua campa-
nha, quando prometeu ao povo brasileiro recuperar o 
poder aquisitivo do salário mínimo. 

Agora, depois de 3 anos de Governo, o Brasil está 
colhendo os frutos de uma gestão séria, responsável 
e comprometida com a Nação.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. MARCOS ABRAMO (PP-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, entre janeiro e dezembro de 2005 o Índice do 
Custo de Vida, apurado pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, 
subiu 4,45%. É a menor taxa dos últimos 7 anos e a se-
gunda menor de toda a história desse indicador. E, no 
entanto, o subgrupo educação, um dos itens da cesta 
de produtos e serviços acompanhados pelo DIEESE, 
foi um dos que mais subiram em 2005. Alcançou 9,26% 
em aumentos expressivos para a educação formal, fi-

cando à frente da saúde (6,37%) e perdendo apenas 
para o setor de transportes (9,62%).

Segundo a União Nacional do Estudantes – UNE, 
entre 1997 e 2003 as mensalidades escolares subiram 
22,47% acima da inflação acumulada do período, que 
foi de 72,05%. Como se vê, o abuso no reajuste das 
mensalidades escolares tem sido recorrente mesmo 
em épocas de economia estável e inflação baixa.

Está claro, portanto, Sr. Presidente, que a inadim-
plência e o abandono de cursos nas instituições de 
ensino privadas não são, como muitos querem fazer 
crer, decorrentes da Lei nº 9.870, de 1999 – lei das 
mensalidades escolares.

Essa lei não existe para proteger o calote, mas 
sim para preservar a criança e o adolescente em seus 
direitos constitucionais. Nossas crianças, nossos jovens 
são a parte mais vulnerável de uma relação contratual 
em que os pais e responsáveis se encontram premi-
dos por despesas e impostos sempre em ascensão, 
enquanto de outro lado estão empresários sempre em 
busca de mais e mais lucros.

Os legisladores foram sábios ao proibir os es-
tabelecimentos escolares de aplicar penalidades pe-
dagógicas aos alunos inadimplentes. Mesmo assim, 
as queixas sobre retenção de documentos escolares, 
de transferência, de impedimento de freqüentar aulas 
ou realizar provas ainda são mais freqüentes do que 
gostaríamos. Tais ações causam constrangimentos e 
traumas às crianças e adolescentes e são desneces-
sárias, para não dizer inconvenientes, já que os direitos 
de execução dos contratos e de cobrança na Justiça 
dos inadimplentes estão assegurados às instituições 
de ensino.

Sr. Presidente, o legislador brasileiro, buscando 
não criar amarras nem instrumentos artificiais de con-
trole de preços, deu autonomia aos estabelecimentos 
escolares para fixar suas mensalidades, mas mediante 
a publicidade de planilhas de custos que justifiquem 
os índices adotados. 

É lamentável que donos de escolas e empresários 
do ensino venham, recorrentemente, desrespeitando 
essa relação de confiança, de democratização, ao pra-
ticar preços que não estão de acordo com a estabili-
dade da economia brasileira. E, ainda pior, forçando a 
inclusão de cláusulas de reajuste inferiores a um ano 
na renovação dos contratos. Além de desrespeitarem 
a legislação brasileira e quebrarem a relação de con-
fiança que deve haver no ambiente escolar.

Lembro aos pais e jovens estudantes que a cha-
mada Lei das Mensalidades Escolares garante que 
não pode haver reajuste no valor das parcelas da 
anuidade ou semestralidade escolar em prazo infe-
rior a um ano.
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Com base nessa determinação legal, o PRO-
CON, quando acionado, considera nula cláusula con-
tratual que estabeleça a revisão ou o reajustamento de 
mensalidades abaixo desse prazo. E qualquer abuso 
verificado na análise das planilhas apresentadas pela 
instituição devem ser objeto de imediato registro no 
PROCON como lesão ao consumidor.

Desejando a todos um bom início de ano esco-
lar, convoco pais, responsáveis e alunos a que façam 
valer os seus direitos junto aos órgãos de proteção do 
consumidor todas as vezes em que a legislação das 
mensalidades escolares for desrespeitada. Alguns 
avanços já foram obtidos, e é nosso dever não permitir 
que retrocedamos nesse processo.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. ANTENOR NASPOLINI (PSDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Plenário da Câmara aprovou a Pro-
posta de Emenda à Constituição que cria o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB em substituição ao atual Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valori-
zação do Magistério (FUNDEF), que foi um divisor de 
águas para o Ensino Fundamental, universalizando o 
acesso das crianças e valorizando os professores na 
sua formação e remuneração. 

A PEC 415/05, de autoria do Poder Executivo, 
que serviu de base para a discussão do tema na Co-
missão, excluía a primeira etapa da educação infan-
til, a creche para crianças de 0 a 3 anos. A proposta 
desconhecia que intervenções nos primeiros 3 anos 
de vida ajudam a reduzir as disparidades sociais, eco-
nômicas e também as desigualdades de gênero; des-
conhecia as conquistas das neurociências que, nos 
últimos anos, deram importância fundamental aos 3 
primeiros anos de vida; fechava os olhos para os ar-
gumentos econômicos segundo os quais a educação 
infantil, nos primeiros anos, contribui para aumentar a 
produtividade durante a vida e melhorar o padrão de 
vida quando a criança chega à idade adulta; ignorava 
que a educação infantil representa economia futura, 
evitando despesas por recuperação escolar, cuidados 
com a saúde e serviço de reabilitação, revertendo em 
maiores ganhos para os pais que cuidam da criança, 
pois que podem dispor de mais tempo livre para atuar 
no mercado de trabalho. 

Merece destaque a luta de Parlamentares, edu-
cadores, organizações não-governamentais, das pró-
prias crianças (Fraldas Pintadas) e de toda a socie-
dade, pela inclusão da creche no FUNDEB. Foi um 
movimento da consciência nacional dando um recado 
ao Parlamento e ao Governo sobre a importância da 

primeira infância para a construção da nossa Nação. E 
essa luta precisa continuar para que se garanta uma 
educação básica de qualidade no País, pois a inclusão 
da creche no FUNDEB foi mais na base do discurso 
do que do recurso. Com o insignificante acréscimo de 
recursos financeiros, corre-se o risco de multiplicar 
por todo o território nacional os depósitos de crianças 
pobres, dirigidos e orientados por professores leigos 
remanescentes de outras etapas da educação básica. 
Ou seja, uma creche pobre para os pobres. 

O Brasil precisa ir além da creche, definindo e 
assumindo uma Política para a Primeira Infância com 
participação multissetorial e dos 3 entes federados, 
com base nos direitos das crianças explicitados na 
Constituição e nas leis dela decorrentes, especial-
mente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 
Orgânica da Assistência Social e Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

A conta do FUNDEB será paga pelo próximo 
governo, pois no primeiro ano de funcionamento so-
mente o Ensino Fundamental terá cobertura financeira 
integral, enquanto as matrículas da educação infantil, 
do Ensino Médio e da educação de jovens e adultos 
terão cobertura de apenas 25% das despesas. A cota 
será ampliada ano a ano, sendo que apenas no quarto 
ano de vigência é que a totalidade da matrícula será 
atingida. Somente a partir do quinto ano de vigência é 
que a União aportará ao FUNDEB 10% dos recursos, 
o que deveria acontecer desde o primeiro ano. 

A complexidade do FUNDEB decorre de sua 
natureza contábil, da abrangência envolvendo as 3 
etapas da educação básica, das responsabilidades 
constitucionais específicas de Estados e Municípios e 
as compartilhadas entre ambos, das fontes de recur-
sos e do gerenciamento envolvendo entes federados 
autônomos. A Câmara dos Deputados deve redobrar 
a atenção ao discutir a lei que regulamentará o FUN-
DEB, especialmente ao definir o per capita por etapa 
e modalidade de ensino, para que não se estimule 
um conflito entre Estados e Municípios, tendo como 
único objetivo o recurso financeiro e não a qualidade 
da educação a ser ministrada. Infelizmente, não foram 
feitas simulações adequadas e transparentes para ali-
cerçar as decisões dos Parlamentares. Alguns órgãos 
governamentais, intrinsecamente relacionados com a 
causa, nem sequer compareceram à audiências mar-
cadas pela Comissão (INEP e Ministério do Trabalho). 
Não podemos negar que o FUNDEB representa um 
avanço ao ampliar a abrangência do FUNDEF, aperfei-
çoando seus mecanismos e ampliando recursos. Mas é 
lamentável que o discurso de campanha eleitoral tenha 
levado tanto tempo para se converter em lei e que se 
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tenha perdido um momento ímpar para promover uma 
verdadeira revolução na educação básica.

O argumento governamental é a falta de recur-
sos financeiros. O que falta mesmo é vontade política 
de cumprir o discurso que se fez durante a campanha 
em todo o território nacional. A obstinação do Gover-
no é pelo superávit primário que condena milhares de 
crianças ao déficit em educação, saúde e nutrição, um 
déficit de desenvolvimento humano irreversível!

Era o que tinha a dizer.
O  SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, nesta tribuna, quero dedicar o meu 
tempo para falar sobre importante conquista obtida 
para o Município de Vilhena. 

Nos últimos meses, consegui, por intermédio do 
Ministério da Defesa e do Programa Calha Norte, alocar 
recursos para reforma e adequação da feira municipal 
da cidade. Mediante emendas extra-orçamentárias, 
recursos da ordem de 450 mil reais foram destinados 
visando dar melhor estrutura para o trabalho dos fei-
rantes e, ao mesmo tempo, mais conforto às pessoas 
que freqüentam o local. 

A feira será totalmente reformada; novos boxes 
serão construídos e novo sistema de iluminação im-
plantado. 

É indispensável destacar a necessidade desses 
recursos, principalmente em função da importância 
do espaço da feira municipal para os produtores e 
como opção de compra para os moradores da zona 
urbana.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
a feira municipal sempre foi um dos principais pontos 
de comercialização de produtos agrícolas. É lá onde 
o feirante e o povo se misturam, buscando formas de 
comercialização. 

A feira municipal é mais uma alternativa de vida 
para os produtores da região, uma maneira de gerar 
emprego e renda para população vilhenense.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, finalmente foi instalada, na tarde de 
ontem, a Comissão Especial para apreciar a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 333, de 2004, que dis-
põe sobre a representação proporcional nos Municí-
pios brasileiros.

A matéria a ser analisada por essa Comissão, da 
qual tenho a satisfação de fazer parte como membro 
titular, é a chamada PEC dos Vereadores, que possui o 
objetivo primordial de restabelecer o princípio da justa 
composição das Câmaras de Municipais, alterada por 
decisão da Justiça Eleitoral em abril de 2004, exata-

mente no momento de preparação para a campanha 
referente ao pleito daquele ano. A PEC, de autoria do 
ilustre deputado Pompeo de Mattos, também dispõe 
sobre o limite de despesas das instituições parlamen-
tares municipais, o que permitirá inclusive a redução 
dos gastos dos Legislativos locais.

Para presidir a Comissão Especial foi eleito o 
Deputado Mário Heringer, um dos maiores defensores e 
coordenadores da Frente em defesa da causa. Assumiu 
a Relatoria o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Essa é uma luta, Sr. Presidente, da qual participo 
com muito entusiasmo, por considerá-la pertinente e 
justa, pois ela atende aos interesses das comunidades 
do Brasil inteiro, atingidas pelos cortes no quantitativo 
dos representantes da população desde a decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Importante lembrar que a posição da mais alta 
Corte da Justiça Eleitoral do País ocorreu em face de 
ações civis públicas impetradas contra alguns Municí-
pios, que, mesmo na aplicação do direito constitucio-
nal da autonomia, acabaram provocando distorções 
no princípio da proporcionalidade populacional a ser 
observado na fixação do número de Vereadores. Em 
outras palavras, ainda que cumprindo o preceito da 
Constituição Federal, que dispõe sobre os limites do 
número de Edis, Municípios deixaram de atender ao 
referido princípio da proporcionalidade populacional.

Todavia, Sr. Presidente, ao julgar os casos en-
tão questionados, o TSE editou resolução fixando um 
elenco de faixas populacionais extremamente elásticas, 
com o respectivo número de Vereadores, de maneira 
que grande parte das comunidades de menor porte di-
minuísse o quantitativo de representantes na Câmara 
Municipal, dado que a faixa inicial incluía localidades 
de até 47.619 habitantes.

Ora, sob o imperioso dever de corrigir as distor-
ções, o TSE acabou por prejudicar amplo conjunto 
de Municípios, exatamente aqueles onde se faz mais 
necessária a ampla participação da população na dis-
cussão e na definição de prioridades, projetos, orça-
mentos, enfim, na administração dos seus interesses, 
ideais e investimentos. A sub-representação na Câmara 
Municipal, antes de constituir benefício, traz prejuízos 
à população, por se tratar de uma restrição ao pleno 
exercício da cidadania. De fato, a redução adotada ini-
be a participação de mais lideranças e representantes 
dos diversos segmentos sociais, sobretudo dos mais 
jovens, que, dessa forma, não encontram o devido es-
paço para ingressar na vida pública e melhor contribuir 
para o bem comum.

A PEC nº 333/2004 possui, portanto, o mérito de 
restabelecer critério mais justo da proporcionalidade, 
mediante um número adequado de faixas populacio-
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nais, o que assegura o direito de maiores oportuni-
dades de integração à vida político-institucional local, 
onde os cidadãos demonstram efetivamente grande 
paixão pela política e onde são discutidos com maior 
fervor os problemas, as idéias e as necessidades da 
sociedade.

Reitero meus cumprimentos ao autor dessa me-
ritória proposta, bem como a todos os que lutam por 
sua aprovação.

E quero solidarizar-me com todas as legítimas 
lideranças municipais que, em função da decisão do 
TSE, não tiveram a oportunidade de assumir a vaga 
de representação na Câmara Municipal. Estendo es-
pecialmente o meu apoio e a minha consideração 
aos jovens idealistas interessados em participar das 
atividades política, na pessoa de Fábio Junior da Sil-
va Alves, presidente da Executiva Municipal do PTB 
de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro. 
Trata-se de um jovem que comemora aniversário no 
próximo domingo, 5 de fevereiro, quando completará 
24 anos de idade, e que já constitui uma importante 
liderança, graças ao seu talento, à sua inteligência e 
à atuação séria, digna e dedicada na defesa dos reais 
interesses da sua terra e de sua gente. 

Era o que tinha a dizer.
A  SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita satisfação que tomamos co-
nhecimento da sanção, pelo Presidente da República, 
da Lei nº 11.260, de 30 de dezembro de 2005. Seu 
texto é pequeno, singelo, até, mas encerra significado 
que transcende em muito a sua aparência.

Essa lei institui 2006 como o Ano do Turismo, 
com o objetivo de divulgar o produto turístico nacional 
e estimular o turismo interno. Autoriza também a re-
ferência ao Ano do Turismo no texto das publicações 
oficiais que se refiram ao setor turístico. 

O projeto de lei original, de autoria do então 
Deputado Rogério Silva, propunha a escolha de 2005 
como o Ano do Turismo. Em sua justificação, o Par-
lamentar lembrava que a população, os empresários, 
o Governo e o Congresso Nacional deveriam se unir 
em um movimento de valorização do produto turístico 
nacional e de remoção dos óbices ao aproveitamento 
de nossas vantagens comparativas. Neste sentido, em 
sua opinião, a instituição de 2005 como o Ano do Turis-
mo teria o condão de chamar a atenção da sociedade 
brasileira para essa ingente tarefa. 

Desde que pela primeira vez travamos contato 
com aquela proposição, Sr. Presidente, concordamos 
com os pontos de vista expressos pelo nosso colega e 
com a oportunidade da sua iniciativa, dada a importân-
cia econômica e social do turismo para o nosso País. 

Ocorre, no entanto, que a proposição foi apresentada 
em julho de 2003. Desta forma, só a partir de então o 
projeto passou a cumprir as etapas regimentais para 
sua apreciação por esta Casa, processo sempre de-
morado, como bem sabemos, quando a tramitação é 
ordinária.

Já antevíamos esse aspecto quando a proposição 
foi distribuída à Comissão de Turismo e Desporto, o 
primeiro dos 3 colegiados a que caberia a missão de 
analisá-la. Na reunião em que se debateu o parecer do 
nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, manifestamo-
nos pela possibilidade de emendar o projeto, de modo 
que o Ano do Turismo passasse para 2006. 

Argüimos, à época, que acabara de ser aprova-
da na Câmara dos Deputados proposição que instituía 
2005 como o Ano da Mulher, não sendo, portanto, 
aconselhável vincular o mesmo período para 2 as-
suntos de tão grande interesse nacional. Lembramos 
também, Sras. e Srs. Parlamentares, a realização dos 
Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, o 
que recomendaria a adoção de medidas de incentivo 
ao turismo em ocasião mais próxima desse evento.

Considerando todos esses aspectos, propuse-
mos na Comissão de Turismo e Desporto uma emenda 
àquele projeto – de número 1.426/03 – no sentido de 
transferir para 2006 a instituição do Ano do Turismo. 
Tivemos a felicidade de vê-la aprovada pelo Relator 
da matéria, posição referendada pelo colegiado. Pos-
teriormente, nossa sugestão foi acatada também pelas 
Comissões de Educação e Cultura e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Como a proposição estava 
sujeita à apreciação conclusiva das Comissões, o texto 
com a nossa emenda foi enviada ao Senado Federal 
e assim aprovado por aquela Casa.

Ficamos, portanto, Sr. Presidente, duplamen-
te felizes: pelo acatamento de nossa sugestão pelo 
Congresso Nacional e pela incorporação de tão opor-
tuna iniciativa ao ordenamento jurídico do País. Como 
mencionamos anteriormente, essa lei tem a função de 
despertar a sociedade brasileira para a importância 
econômica e social do setor turístico.

Não se trata apenas dos números, já bem conhe-
cidos, que indicam o gigantismo da indústria turística 
nos dias de hoje. Mais que isso, temos que nos lembrar 
da capacidade do setor de gerar postos de trabalho a 
baixo custo, especialmente para os segmentos mais 
jovens e menos qualificados. Ou dos incentivos ao 
aproveitamento ambientalmente sustentável dos re-
cursos naturais associados ao ecoturismo. Ou, ainda, 
do fato de que o turismo abarca, na esteira de suas 
atividades, nada menos do que 52 outros setores eco-
nômicos, tornando patente, assim, o seu efeito multi-
plicador de renda.
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Nada disso é novidade, Sras. e Srs. Deputados, 
Mas tudo isso ainda é pouco conhecido. É fundamental 
que Governo, sociedade e empresários unam esforços 
no sentido de promover a expansão, a massificação do 
turismo interno, visto que essa é a base sobre a qual 
se erigem os alicerces de todas as potências turísticas. 
Naturalmente, medidas concretas – como a renovação 
da infra-estrutura, o fornecimento de crédito a empre-
endedores e consumidores de serviços turísticos e a 
desoneração de passagens aéreas e rodoviárias – são 
necessárias para esse fim. Elas não prescindem, en-
tretanto, da transmissão para a sociedade da idéia de 
que o turismo é possível, que está, ou deveria estar, ao 
alcance de muitos, que é um patrimônio do Brasil.

Sr. Presidente, é grande o nosso orgulho por 
termos participado de forma tão decidida para a ela-
boração dessa lei. Oxalá possa ela a cumprir seus 
objetivos e colaborar para o fortalecimento da nossa 
indústria turística.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil. 

Era o que tinha a dizer.
O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – As-

socio-me aos Srs. Deputados nas homenagens pós-
tumas prestadas ao extraordinário homem público Ri-
beiro de Godoy, um homem alegre, brincalhão, e ao 
mesmo tempo um grande defensor dos interesses do 
interior de nossa região. 

Filho do tradicional Metódio de Godoy Lima, filho 
da minha terra, Ribeiro de Godoy teve uma atuação po-
lítica marcante. Seu irmão Mauro Godoy foi Deputado 
e Vereador por várias legislaturas em Recife. 

Quero transmitir à família enlutada as mais senti-
das condolências. Que nesta hora de dor Deus possa 
iluminar a todos. Tenham certeza de que é o caminho 
que todos vamos trilhar.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Badu Picanço PL 

Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PSB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
Josué Bengtson PTB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Edmundo Galdino PDT 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
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Costa Ferreira PSC 
Gastão Vieira PMDB 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Antenor Naspolini 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 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 16

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Júlio Cesar PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de PIAUÍ 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
João Lyra PTB 
Olavo Calheiros PMDB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
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Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Robério Nunes PFL 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Santos PMDB 

Almerinda de Carvalho PMDB 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
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 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Fernando Estima PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PP 
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João Paulo Cunha PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
José Roberto Arruda PFL 
Osório Adriano PFL 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Cláudio Rorato PMDB 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
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Onyx Lorenzoni PFL 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 296 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Conforme entendimento havido entre as Lideranças 
dos diferentes partidos com assento na Casa, fica 
retirado de ofício o item 1, que na próxima terça-fei-
ra será incluído na pauta como o primeiro item para 
deliberação.

Trata-se do Projeto de Lei nº 5.855, de 2005.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 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: Deputada Yeda Crusius); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia).

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Moroni 
Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas orientar minha bancada e informar também que o 

meu avô é ucraniano. Conseqüentemente, é uma sa-
tisfação celebrar-se um acordo entre Ucrânia e Brasil, 
porque posso lembrar meus antepassados. Sinto como 
se estivesse sendo prestada uma homenagem a este 
brasileiro, que tem antepassados ucranianos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em vota-
ção o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.015, de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado 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, celebrada 
em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprova-
ção do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão da referida Conven-
ção, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re-
dação Final do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.015-B, DE 2002

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Conven-

ção entre o Governo da República Federativa 
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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.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que pos-
sam resultar em revisão da referida Convenção, 
bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. 
– Laura Carneiro, Relatora.

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) – Item 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 Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.411-A, de 2002, 
que aprova o texto do Acordo de Assis-
tência Judiciária em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e a Ucrânia, 
celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 2002; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Deputado Ricardo Barros).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.411, de 
2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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 janeiro 
de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro-
vação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido 
Acordo, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao pa-
trimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re-
dação Final do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.411-B, DE 2002

Aprova o texto do Acordo de Assis-
tência Judiciária em Matéria Penal entre a 
República Federativa do Brasil e a Ucrâ-
nia, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro 
de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Assis-

tência Judiciária em Matéria Penal entre a República 
Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em Kiev, 
em 16 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. – Lau-
ra Carneiro, Relatora.

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) – Item 

4. 
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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 Extradição entre 
o Governo da República Federativa 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 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator: 
Deputado Roberto Magalhães). 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em vota-
ção o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.545, de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Ex-

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Ucrânia, celebrado em Brasília, em 21 de 
outubro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, in-
ciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte re-
dação final do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.545-B, DE 2004

Aprova o texto do Tratado de Extra-
dição entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em 
Brasília, em 21 de outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado 

de Extradição entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em 
Brasília, em 21 de outubro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro-
vação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão do referido 
Tratado, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao pa-
trimônio nacional.

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

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. 
– Laura Carneiro, Relatora.

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) – Item 

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 Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.628-A, de 2005, 
que submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Intenções 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre 
Cooperação em Assuntos Relacionados 
à Defesa, assinado em Brasília, em 21 de 
outubro de 2003, tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa (Relator: Deputado Ja-
mil Murad).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.628, de 
2005.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protoco-

lo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia 
sobre Cooperação em Assuntos Relacionados 
à Defesa, assinado em Brasília, em 21 de ou-
tubro de 2003.

§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Protocolo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.

§ 2º Também ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional, nos termos do art. 
21, inciso XXIII, alínea “a”, da Constituição 
Federal, quaisquer atos, ações, programas ou 
projetos que envolvam atividade nuclear para 
fins pacíficos, empreendidos com fundamen-
to no Acordo.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Re-
dação Final do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.628-B, DE 2005

Aprova o texto do Protocolo de Inten-
ções entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre 
Cooperação em Assuntos Relacionados 
à Defesa, assinado em Brasília, em 21 de 
outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de In-

tenções entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação em 
Assuntos Relacionados à Defesa, assinado em Bra-
sília, em 21 de outubro de 2003.

§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Protocolo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.

§ 2º Também ficam sujeitos à aprova-
ção do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 21, inciso XXIII, alínea a, da Constituição 
Federal, quaisquer atos, ações, programas ou 
projetos que envolvam atividade nuclear para 
fins pacíficos, empreendidos com fundamento 
no Protocolo.

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

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. 
– Laura Carneiro, Relatora.

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) – Item 

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 Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.064-A, de 2001, 
que aprova o texto do Acordo-Quadro sobre 
a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espa-
ço 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, Comunicação e Informática, 
pela aprovação (Relator: Deputado Márcio 
Fortes). Pendente de parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em 
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao ilustre Deputado Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como mem-
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bro da Comissão de Constituição e Justiça, gostaria de 
fazer-lhe um apelo. O Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.064-A, de 2001, item 6 da pauta, está pendente de 
parecer. Todos os anteriores já tinham parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça. Eu desconheço esse 
projeto na sua totalidade. Portanto, peço a V.Exa. que, 
se for possível, retire de ofício os itens 6 e 7 da pauta. 
O item 7 dispõe sobre a organização judiciária de todo 
o Distrito Federal e implica criação de cargos. 

Sr . Presidente, nota-se no plenário a ausência 
dos Líderes. Temos aqui apenas um pequeno número 
de Parlamentares. Teremos pela frente a votação do 
FUNDEB, que exige quorum qualificado. 

Se V.Exa puder, peço que atenda ao meu apelo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

a V.Exa. que solicite prazo, como Relator.
O SR. ROBSON TUMA – Então, peço prazo para 

proferir parecer sobre o item 6, como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a V.Exa. o prazo de uma sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 

7.

PROJETO DE LEI Nº 3.248-B, DE 2004 
(Do Tribunal de Justiça do DF e Territórios)

Discussão, em turno único, do Projeto 
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 (Re-
lator: Deputado Jovair Arantes); da Comis-
são de Finanças e Tributação, pela adequa-
ção financeira e orçamentária deste, com 
emendas, e pela inadequação financeira e 
orçamentária da emenda da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público 
(Relator: Deputado Moreira Franco; Rela-
tor-substituto: Deputado 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: Deputado Sigma-
ringa Seixas).

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Projeto 
de Lei nº 3.248-B, de 2004, é uma matéria importante; 
prevê, porém, a criação de vários cargos. Não estive 
presente à reunião de Lideranças e até agora não te-
nho informação de que tenha havido um acordo para 
a votação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Foi 
feito um acordo em reunião do Colégio de Líderes.

O  SR. ROBSON TUMA – Se houve acordo, tudo 
bem, mas, como o quorum está baixo, cabe-me fazer 
uma ressalva sobre o perigo que existe nessa criação 
de cargos. 

Obviamente vou respeitar a vontade da maioria 
dos presentes; se ninguém criar objeção, não serei eu 
o único a fazê-lo, mesmo porque de nada adiantaria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa a V.Exa. que esse projeto recebeu 
parecer de todas as Comissões técnicas da Casa. A 
matéria é de 2004.

O  SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL ratifica 
a palavra de V.Exa. Houve acordo.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga. 
(Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.) .

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação as emendas adotadas pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação, com parecer favorável.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 74.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 2

Suprima-se o art. 89, renumerando-se os se-
guintes.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 3

Dê-se ao § 1º do art. 81 do projeto a seguinte 
redação :

Art. 81. ... ...............................................
§ 1º A estrutura do Instituto compreende o 

estabelecido no anexo III desta Lei, observado 
o cronograma previsto no Anexo V desta Lei e 
desde que atendidas as disposições constantes 
do art. 169, § 1º, I e II, da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4

Dê-se ao § 1º do art. 82 do projeto a seguinte 
redação :

Art. 82. ... ...............................................
§ 1º A estrutura da Ouvidoria-Geral com-

preende o estabelecido no anexo III desta Lei, 
observado o cronograma previsto no Anexo 
V desta Lei e desde que atendidas as dispo-
sições constantes do art. 169, § 1º, I e II, da 
Constituição. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5

Dê-se ao § 3º do art. 83 do projeto a seguinte 
redação :

Art. 83. ... ...............................................
§ 3º A estrutura do programa compre-

ende o estabelecido no anexo III desta Lei, 
observado o cronograma previsto no Anexo 
V desta Lei e desde que atendidas as dispo-
sições constantes do art. 169, § 1º, I e II, da 
Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 6

Dê-se ao art. 85 do projeto a seguinte redação :

Art. 85. A criação dos cargos constantes 
do anexo I desta Lei sujeita-se ao cronograma 
previsto no Anexo V desta Lei e desde que 
atendidas as disposições constantes do art. 
169, § 1º, I e II, da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7

Dê-se ao caput do art. 86 do projeto a seguinte 
redação:

Art. 86. A criação dos cargos em comis-
são e das funções comissionadas constantes 
do anexo II desta Lei, destinadas à estrutura 
judiciária, sujeita-se ao cronograma previsto 
no Anexo V desta Lei e desde que atendidas 

as disposições constantes do art. 169, § 1º, I 
e II, da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 8

Dê-se ao art. 87 do projeto a seguinte redação:

Art. 87. A criação dos cargos em comis-
são e das funções comissionadas constantes 
do anexo III desta Lei, destinadas à composição 
da Estrutura Administrativa da Secretaria e da 
Corregedoria de Justiça, sujeita-se ao crono-
grama previsto no Anexo V desta Lei e desde 
que atendidas as disposições constantes do 
art. 169, § 1º, I e II, da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

Dê-se ao art. 88 do projeto a seguinte redação, 
incluído parágrafo único:

Art. 88. Ficam criadas as Varas constan-
tes do anexo IV desta Lei, desde que obser-
vado o cronograma previsto no Anexo V desta 
Lei e atendidas as disposições constantes do 
169, § 1º, I e II, da Constituição.

Parágrafo único. A criação das varas men-
cionadas no caput fica condicionada à autori-
zação específica na lei de diretrizes orçamen-
tárias do respectivo exercício, nos termos do 
art. 99, § 1º, da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

Dê-se ao art. 90 do projeto a seguinte redação :

Art. 90 As despesas resultantes da im-
plementação dos dispositivos constantes des-
ta Lei, relativas à criação de cargos, funções 
comissionadas e órgãos constarão da pro-
gramação de trabalho orçamentária do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
conforme cronograma constante do Anexo V 
desta Lei. 

§ 1º. Ficam criados os cargos, funções e 
órgãos mencionados nesta Lei a partir de 1º 
de janeiro de cada exercício mencionado no 
Anexo V deste artigo.

§ 2º. As despesas mencionadas no caput 
deste artigo deverão contar de autorização ex-
pressa constante da lei de diretrizes orçamen-
tária a cada exercício, até a final implantação 
do Anexo V deste artigo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

APROVADAS.
O  SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pedido do 
Deputado José Roberto Arruda, o PFL encaminha o 
voto favorável à matéria.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação as emendas adotadas pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se ao art 91 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 91. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação.”

EMENDA ADITIVA Nº 2

Inclua-se o artigo 92 no texto do Projeto de Lei, 
com a seguinte redação:

“Art. 92. Revogam-se as Leis nºs 6.750, de 10 
de dezembro de 1979; 8.185, de 14 de maio de 1991; 
8.470, de 10 de janeiro de 1992; 10.801, de 10 de de-
zembro de 2003.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3

Dá-se ao artigo 59 do projeto a seguinte redação:

“Art. 59. Os Desembargadores, Juízes 
de Direito e Juízes de Direito Substitutos do 
Distrito Federal e Territórios gozarão férias 
individuais, na forma disciplinada pelo Regi-
mento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.”

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4

Dá-se ao artigo 60 do projeto a seguinte redação:
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“Art. 60. Será considerado feriado forense 
o período compreendido entre 20 de dezem-
bro e 6 de janeiro.

§ 1º No feriado forense e nos dias em que 
não houver expediente forense, a Corregedo-
ria regulará o plantão judiciário, designando 
juízes para conhecer de medidas urgentes 
em geral.

§ 2º Salvo as hipóteses previstas em lei, 
ficam suspensos os prazos durante o período 
de feriados forenses.

§ 3º Além dos feriados fixados em lei, 
também serão considerados como feriado fo-
rense, pela Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios:

I – os dias da Semana Santa, compre-
endidos entre a quarta-feira e o domingo de 
Páscoa;

II – os dias de segunda-feira e terça-feira 
de Carnaval e quarta-feira de cinzas;

III – os dias 11 de agosto, 1º, 2 de no-
vembro e 8 de dezembro.

§ 4º O rodízio no plantão do Segundo 
Grau, nos feriados, finais de semana e nos 
dias que não houver expediente será definido 
pelo Regimento Interno da Corte.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que as aprovam permaneçam como 
se acham. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o Projeto de Lei nº 3.248, de 2004.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que forem pela sua aprovação perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência não submete a votos a emenda adotada 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público por ter ela recebido parecer pela inadequação 
financeira e orçamentária na Comissão de Finanças e 
Tributação e pela inconstitucionalidade na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos 
do § 6º do art. 189 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
Nº 3.248-C, DE 2004

Dispõe sobre a organização Judiciária 
do Distrito Federal e Territórios. 

O Congresso Nacional decreta:

LIVRO I  
Da Estrutura da Justiça do Distrito  

Federal e Territórios 

TÍTULO I  
Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei organiza a Justiça do Distrito Fe-
deral e dos Territórios e regula o funcionamento dos 
seus serviços auxiliares, dos seus servidores e da es-
trutura dos serviços notariais e de registro. 

Art. 2º Compõem a Justiça do Distrito Federal e 
Territórios: 

I – o Tribunal de Justiça; 
II – o Conselho Especial; 
III – o Conselho da Magistratura; 
IV – os Tribunais do Júri; 
V – os Juízes de Direito do Distrito Fe-

deral e Territórios; 
VI – os Juízes de Direito Substitutos do 

Distrito Federal; 
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VII – a Auditoria e o Conselho de Justi-
ça Militar.

Art. 3º A competência dos Magistrados, em ge-
ral, fixar-se-á pela distribuição dos feitos, alternada e 
obrigatória, na forma da lei. 

TÍTULO II  
Do Tribunal de Justiça do Distrito  

Federal e Territórios 

CAPÍTULO I 
Da Composição do Tribunal 

Art. 4º O Tribunal de Justiça, com sede no Dis-
trito Federal, compõe-se de 40 (quarenta) desembar-
gadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e 
nos Territórios. 

Parágrafo único. O Tribunal terá 4 (quatro) Câ-
maras, 9 (nove) Turmas e 5 (cinco) Turmas Recur-
sais, conforme Anexo II desta Lei, sendo que suas 
especializações e composições serão definidas pelo 
Regimento Interno. 

Art. 5º O Presidente, o Primeiro Vice-Presiden-
te, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor serão 
eleitos por seus pares, na forma da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, para um período de 2 (dois) 
anos, vedada a reeleição. 

§ 1º Vagando os cargos de Presidente, 1º (Pri-
meiro) e 2º (Segundo) Vice-Presidentes ou Corregedor, 
realizar-se-á nova eleição para completar o mandato, 
salvo se faltarem menos de 6 (seis) meses para o seu 
término, caso em que a substituição do Presidente 
será feita pelo Primeiro e Segundo Vice-Presidentes, 
sucessivamente, e a destes ou do Corregedor pelo 
Desembargador mais antigo, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 102 da Lei Complementar 
nº 35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional.

§ 2º A eleição do Segundo Vice-Presidente pro-
ceder-se-á somente quando da composição total do 
número de Desembargadores definido no caput do 
art. 4º desta Lei. 

Art. 6º A substituição de Desembargador pro-
cessar-se-á na forma da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional e do Regimento Interno. 

Parágrafo único. A convocação de Juízes far-se-
á dentre os Juízes de Direito do Distrito Federal, nos 
termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do 
Regimento Interno. 

Art. 7º Não poderão ter assento na mesma Turma 
ou Câmara do Tribunal de Justiça Desembargadores 
cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclu-
sive por afinidade, até o 3º (terceiro) grau. 

CAPÍTULO II 

SEÇÃO I  
Da Competência 

Art. 8º Compete ao Tribunal de Justiça: 

I – processar e julgar originariamente: 
a) nos crimes comuns e de responsa-

bilidade, os Governadores dos Territórios, o 
Vice-Governador do Distrito Federal e os Se-
cretários dos Governos do Distrito Federal e 
Territórios, ressalvada a competência da Jus-
tiça Eleitoral; 

b) nos crimes comuns, os Deputados 
Distritais, e nestes e nos de responsabilida-
de, os Juízes de Direito do Distrito Federal e 
Territórios, os Juízes de Direito Substitutos 
do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral; 

c) os mandados de segurança e os habe-
as data contra atos do Presidente do Tribunal 
e de qualquer de seus órgãos e membros, do 
Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e 
Territórios, do Governador do Distrito Federal, 
dos Governadores dos Territórios, do Presiden-
te do Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
de qualquer de seus membros, do Procurador-
Geral do Distrito Federal e dos Secretários de 
Governo do Distrito Federal e Territórios; 

d) os habeas corpus, quando o cons-
trangimento apontado provier de ato de qual-
quer das autoridades indicadas na alínea c 
deste inciso, exceto o Governador do Distrito 
Federal; 

e) os mandados de injunção, quando 
a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição de órgão, entidade ou autoridade do 
Distrito Federal, quer da administração direta 
quer da indireta; 

f) os conflitos de competência entre ór-
gãos do próprio Tribunal; 

g) as ações rescisórias e as revisões 
criminais de seus julgados; 

h) os pedidos de uniformização de sua 
jurisprudência; 

i) os embargos infringentes de seus jul-
gados; 

j) os embargos declaratórios a seus acór-
dãos; 

l) as reclamações formuladas pelas par-
tes e pelo Ministério Público, no prazo de 5 
(cinco) dias, contra ato ou omissão de juiz de 
que não caiba recurso ou que, importando 
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em erro de procedimento, possa causar dano 
irreparável ou de difícil reparação; 

m) as representações por indignidade 
para o Oficialato da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal e Territórios; 

n) a ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Distrito Federal em 
face de sua Lei Orgânica;

o) a ação declaratória de constitucionali-
dade de lei ou ato normativo do Distrito Federal 
em face de sua Lei Orgânica; 

II – julgar as argüições de suspeição e 
impedimento opostas aos Magistrados e ao 
Procurador-Geral de Justiça; 

III – julgar os recursos e remessas de ofí-
cio relativos a decisões proferidas pelos Juízes 
de Direito do Distrito Federal e Territórios; 

IV – julgar a exceção da verdade nos 
casos de crime contra a honra em que o que-
relante tenha direito a foro por prerrogativa 
da função; 

V – julgar os recursos das decisões dos 
membros do Tribunal nos casos previstos nas 
leis de processo e em seu Regimento Inter-
no; 

VI – executar as decisões que proferir, 
nas causas de sua competência originária, 
podendo delegar aos Juízes de primeiro grau 
a prática de atos não decisórios; 

VII – aplicar as sanções disciplinares aos 
Magistrados; decidir, para efeito de aposenta-
doria, sobre sua incapacidade física ou mental, 
bem como quanto à disponibilidade e à remo-
ção compulsória de Juiz de Direito; 

VIII – aplicar pena de demissão ou perda 
da delegação, se for o caso, aos integrantes 
dos serviços auxiliares da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios; 

IX – decidir sobre a perda de posto e 
da patente dos oficiais e da graduação dos 
praças; 

X – elaborar lista tríplice para o preen-
chimento das vagas correspondentes ao 5º 
(quinto) reservado aos advogados e mem-
bros do Ministério Público, bem como para a 
escolha dos advogados que devem integrar o 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
observado o disposto no inciso III do art. 120 
da Constituição Federal; 

XI – eleger os Desembargadores e Ju-
ízes de Direito que devam integrar o Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal; 

XII – indicar ao Presidente do Tribunal o 
Juiz que deva ser promovido por antigüidade 
ou merecimento e autorizar permutas; 

XIII – indicar ao Presidente do Tribunal 
os Juízes que devam compor as Turmas Re-
cursais; 

XIV – promover o pedido de Intervenção 
Federal no Distrito Federal ou nos Territórios, 
de ofício ou mediante provocação; 

XV – elaborar o Regimento Interno do 
Tribunal; 

XVI – aprovar o Regimento Administrativo 
da Secretaria e da Corregedoria; 

XVII – organizar os serviços auxiliares, 
provendo os cargos, na forma da lei; 

XVIII – decidir sobre matéria administrati-
va pertinente à organização e ao funcionamen-
to da Justiça do Distrito Federal e Territórios; 

XIX – organizar e realizar os concursos 
para o ingresso na Magistratura do Distrito 
Federal e Territórios; 

XX – organizar e realizar concursos pú-
blicos para provimento dos cargos do Quadro 
do Tribunal de Justiça; 

XXI – organizar e realizar concursos pú-
blicos para o exercício da atividade notarial e 
de registro; 

XXII – dispor sobre normas e critérios 
para o concurso de remoção dos notários e 
oficiais de registro; 

XXIII – propor ao Congresso Nacional o 
Regimento de Custas das Serventias Judiciais 
e dos Serviços Notariais e de Registro a viger 
no Distrito Federal e Territórios; 

XXIV – designar, sem prejuízo de suas 
funções, até 2 (dois) Juízes de Direito para 
Assistentes da Presidência do Tribunal e até 
4 (quatro) Juízes de Direito para Assistentes 
do Corregedor de Justiça a eles podendo ser 
delegadas funções correcionais em cartórios 
judiciais e Serviços Notariais e de Registro. 

§ 1º O procedimento da reclamação das ações 
direta de inconstitucionalidade e declaratória de consti-
tucionalidade será regulado pelo Regimento Interno. 

§ 2º Podem propor a ação direta de inconstitu-
cionalidade: 

I – o Governador do Distrito Federal; 
II – a Mesa da Câmara Legislativa; 
III – o Procurador-Geral de Justiça; 
IV – a Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção do Distrito Federal; 
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V – as entidades sindicais ou de classe, 
de atuação no Distrito Federal, demonstran-
do que a pretensão por elas deduzida guarda 
relação de pertinência direta com os seus ob-
jetivos institucionais; 

VI – os partidos políticos com represen-
tação na Câmara Legislativa. 

§ 3º Podem propor a ação declaratória de cons-
titucionalidade: 

I – o Governador do Distrito Federal; 
II – a Mesa da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; 
III – O Procurador-Geral de Justiça. 

§ 4º Aplicam-se ao processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios as seguin-
tes disposições: 

I – o Procurador-Geral de Justiça será 
sempre ouvido nas ações diretas de constitu-
cionalidade ou de inconstitucionalidade; 

II – declarada a inconstitucionalidade por 
omissão de medida para tornar efetiva norma 
da Lei Orgânica do Distrito Federal, a decisão 
será comunicada ao Poder competente para 
adoção das providências necessárias e, tra-
tando-se de órgão administrativo, para fazê-lo 
em 30 (trinta) dias; 

III – somente pelo voto da maioria absolu-
ta de seus membros ou de seu órgão especial, 
poderá o Tribunal de Justiça declarar a incons-
titucionalidade de lei ou de ato normativo do 
Distrito Federal ou suspender a vigência em 
decisão de medida cautelar. 

§ 5º Aplicam-se, no que couber, ao processo e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face 
da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e 
o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal. 

SEÇÃO II  
Da Competência do Tribunal Pleno, Conselho  

Administrativo, Conselho da Magistratura,  
Conselho Especial, das Câmaras e das Turmas 

Art. 9º O Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
disporá sobre a organização, competência, atribuição 
e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Ad-
ministrativo, do Conselho Especial, do Conselho da 
Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas 
Recursais, observadas as respectivas especializações e 
o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

SEÇÃO III 
Das Atribuições do Presidente 

Art. 10. São atribuições do Presidente: 

I – dirigir os trabalhos do Tribunal; 
II – representar o Poder Judiciário do Dis-

trito Federal e dos Territórios em suas relações 
com os demais Poderes e autoridades; 

III – conceder a delegação para o exer-
cício da atividade notarial e de registro, bem 
como extingui-la, nos casos previstos em lei, 
declarando vago o respectivo serviço; 

IV – autorizar, na forma da lei, a ocupa-
ção de áreas de prédios da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.

Parágrafo único. As demais competências serão 
fixadas pelo Regimento Interno. 

SEÇÃO IV  
Das Atribuições do Primeiro e Segundo  

Vice-Presidentes

Art. 11. São atribuições do Primeiro e Segun-
do Vice-Presidentes substituírem, sucessivamente, o 
Presidente em suas faltas e impedimentos, bem como 
praticar todos os atos que lhe forem atribuídos no Re-
gimento Interno. 

Parágrafo único. Os Vice-Presidentes serão subs-
tituídos em suas faltas e impedimentos na forma que 
dispuser o Regimento Interno. 

SEÇÃO V  
Das Atribuições do Corregedor 

Art. 12. São atribuições do Corregedor: 

I – supervisionar e exercer o poder dis-
ciplinar, relativamente aos serviços forenses, 
sem prejuízo do que é deferido às autoridades 
de menor hierarquia; 

II – instaurar sindicância e processo ad-
ministrativo disciplinar para apurar infrações 
praticadas pelos notários, oficiais de registro 
e afins e seus prepostos, aplicando as penas 
cabíveis, exceto a perda de delegação; 

III – exercer a fiscalização dos atos no-
tariais e de registro, zelando para que sejam 
prestados com rapidez, qualidade satisfatória 
e de modo eficiente; 

IV – designar o Juiz Diretor do Fórum das 
circunscrições judiciárias do Distrito Federal e 
fixar-lhe as atribuições; 

V – designar o Juiz de Direito Substituto 
responsável pela distribuição da Circunscrição 
Judiciária de Brasília; 
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VI – indicar à nomeação os Diretores de 
Secretaria das Varas vagas, os Depositários 
Públicos, os Contadores-Partidores e os Dis-
tribuidores; 

VII – regular a atividade do Depositário 
Público, dispondo especialmente sobre as for-
mas de controle dos bens em depósito, bem 
como as atividades dos Contadores-Partidores 
e Distribuidores. 

§ 1º O Corregedor poderá delegar a juízes a re-
alização de correição nas serventias e a presidência 
de processos administrativos disciplinares, salvo para 
apurar a prática de infração penal atribuída a juiz. 

§ 2º A correição geral dos Territórios será feita 
pessoalmente pelo Corregedor e abrangerá, no míni-
mo, em cada ano, a metade das circunscrições neles 
existentes, de forma que, no final do biênio, estejam 
todas inspecionadas. 

§ 3º O Corregedor será substituído em suas 
faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regi-
mento Interno. 

CAPÍTULO III 
Do Procedimento e Julgamento do Tribunal

Art. 13. O Regimento Interno disciplinará o proce-
dimento e o julgamento dos feitos pelo Tribunal, obe-
decido o disposto na lei processual e nesta Lei. 

Art. 14. Após a distribuição e até a inclusão em 
pauta para julgamento, o Relator presidirá o processo, 
determinando a realização de diligências que enten-
der necessárias. 

Parágrafo único. Verificando o Relator que a com-
petência para a causa é de outro órgão, encaminhará 
os autos por despacho à redistribuição. 

Art. 15. Nas ações criminais de competência ori-
ginária do Tribunal, o julgamento poderá ser realizado 
em sessão secreta, atendendo ao interesse público, 
nos termos da Constituição Federal. 

TÍTULO III 
Do Primeiro Grau de Jurisdição no  

Distrito Federal

CAPÍTULO I 
Da Composição

Art. 16. A Magistratura de Primeiro Grau do Dis-
trito Federal compõe-se de Juízes de Direito e Juízes 
de Direito Substitutos. 

Art. 17. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Fe-
deral compreende as Circunscrições Judiciárias com 
o respectivo quantitativo de Varas definido no Anexo 
IV desta Lei.

§ 1º As especializações das Varas referidas no 
caput deste artigo serão definidas pelo Regimento 
Interno, obedecendo-se as competências dos Juízos 
definidas nos arts. 18 a 44 desta Lei e mediante es-
tudo técnico. 

§ 2º O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como 
critério para criação de novas Circunscrições Judici-
árias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, 
mediante Resolução. 

§ 3º O Tribunal de Justiça poderá remanejar Va-
ras dentre as Circunscrições Judiciárias, quando for 
conveniente e oportuno. 

§ 4º O Tribunal de Justiça poderá designar mais 
de uma das competências definidas nos arts. 18 a 44 
desta Lei para 1 (uma) só Vara, observada a conveni-
ência e oportunidade. 

CAPÍTULO II 
Das Competências das Varas em Geral

SEÇÃO I 
Do Tribunal do Júri

Art. 18. Os Tribunais do Júri terão a organização 
e a competência estabelecidas no Código de Proces-
so Penal. 

Art. 19. Compete ao Juiz Presidente do Tribunal 
do Júri: 

I – processar os feitos da competência do 
Tribunal do Júri, ainda que anteriores à propo-
situra da ação penal, até julgamento final; 

II – processar e julgar habeas corpus, 
quando o crime atribuído ao paciente for da 
competência do Tribunal do Júri; 

III – exercer as demais atribuições pre-
vistas nas leis processuais. 

Parágrafo único. Em cada Tribunal do Júri, oficia-
rá, sempre que possível, um Juiz de Direito Substituto, 
que terá competência para a instrução dos processos, 
sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam co-
metidas pelo titular da Vara. 

SEÇÃO II 
Da Vara Criminal

Art. 20. Compete ao Juiz da Vara Criminal: 

I – processar e julgar os feitos criminais 
da competência do Juiz singular, ressalvada a 
dos Juízos especializados, onde houver; 

II – praticar atos anteriores à instauração 
do processo, deferidos aos Juízes de 1º (Pri-
meiro) Grau pelas leis processuais penais.
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SEÇÃO III 
Da Vara de Entorpecentes e Contravenções  

Penais

Art. 21. Compete ao Juiz da Vara de Entorpecen-
tes e Contravenções Penais: 

I – processar e julgar os feitos relativos 
a entorpecentes ou substâncias capazes de 
determinar dependência física ou psíquica e os 
com eles conexos, ressalvada a competência 
do Tribunal do Júri; 

II – decretar interdições, internamento e 
quaisquer medidas de natureza administrativa 
previstas na legislação pertinente; 

III – baixar atos normativos, visando à 
prevenção, à assistência e à repressão, relacio-
nados com a matéria de sua competência; 

IV – fiscalizar os estabelecimentos públi-
cos ou privados, destinados à prevenção e à 
repressão das toxicomanias e à assistência e 
à recuperação de toxicômanos, baixando os 
atos que se fizerem necessários; 

V – processar e julgar as causas rela-
tivas às contravenções penais, salvo quan-
do conexas com infração da competência de 
outra Vara. 

SEÇÃO IV 
Da Vara de Delitos de Trânsito

Art. 22. Compete ao Juiz da Vara de Delitos de 
Trânsito processar e julgar os feitos relativos às infra-
ções penais previstas na legislação de trânsito, ressal-
vada a competência de outra Vara em crimes conexos 
e a dos Juizados Especiais Criminais. 

SEÇÃO V 
Da Vara de Execuções Penais

Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções 
Penais: 

I – a execução das penas e das medidas 
de Segurança e o julgamento dos respectivos 
incidentes; 

II – decidir os pedidos de unificação ou 
de detração das penas; 

III – homologar as multas aplicadas pela 
autoridade policial nos casos previstos em 
lei; 

IV – inspecionar os estabelecimentos pri-
sionais e os órgãos de que trata a legislação 
processual penal; 

V – expedir as normas e procedimentos 
previstos no Código de Processo Penal. 

SEÇÃO VI 
Da Vara de Execuções das Penas e Medidas  

Alternativas

Art. 24. Compete ao Juiz da Vara de Execuções 
das Penas e Medidas Alternativas: 

I – a execução de penas restritivas de 
direito, provenientes de sentença penal con-
denatória, da suspensão condicional da pena 
e o regime aberto em prisão domiciliar e livra-
mento condicional; 

II – fixar as condições do regime aberto 
em prisão domiciliar;

III – o acompanhamento e a avaliação 
dos resultados das penas e medidas alter-
nativas, articulando, para esse fim, as ações 
das instituições, órgãos e setores, externos e 
internos, envolvidos no programa; 

IV – desenvolver contatos e articulações 
com vistas na busca de parcerias e celebração 
de convênios e acordos capazes de ampliar 
e aprimorar as oportunidades de aplicação e 
execução das penas e medidas alternativas; 

V – colaborar com a Vara de Execuções 
Penais na descentralização de suas ativida-
des; 

VI – designar a entidade credenciada 
para cumprimento da pena ou medida alterna-
tiva, em cada caso, supervisionando e acom-
panhando seu cumprimento; 

VII – inspecionar os estabelecimentos 
onde se efetive o cumprimento de penas ou 
medidas alternativas; 

VIII – decidir os pedidos de unificação das 
penas referidas no inciso I do caput deste artigo 
bem como julgar os respectivos incidentes; 

IX – coordenar os núcleos descentra-
lizados de execução das penas e medidas 
alternativas. 

Parágrafo único. O Tribunal poderá estabelecer 
mecanismos de cooperação entre as Varas de Execu-
ções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, 
Varas de Execuções Penais – VEP, Varas Criminais e 
Juizados Especiais Criminais, em matéria de execu-
ção e acompanhamento das penas e medidas alter-
nativas. 

SEÇÃO VII 
Da Vara Cível

Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar 
e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os 
de competência das Varas especializadas. 
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SEÇÃO VIII 
Da Vara da Fazenda Pública

Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda 
Pública processar e julgar: 

I – os feitos em que o Distrito Federal ou 
entidades de sua administração descentraliza-
da, inclusive empresas públicas e sociedades 
de economia mista de que participe, forem 
autores, réus, assistentes, litisconsortes, in-
tervenientes ou opoentes, excetuados os de 
falência e acidentes de trabalho; 

II – as ações populares que interessem 
ao Distrito Federal e às entidades de sua ad-
ministração descentralizada; 

III – os mandados de segurança contra 
atos de autoridade do Governo do Distrito Fe-
deral e de sua administração descentralizada. 

Parágrafo único. Os embargos de terceiros pro-
postos pelo Distrito Federal ou entidades de sua ad-
ministração descentralizada serão processados e jul-
gados perante o Juízo onde tiver curso o processo 
principal. 

SEÇÃO IX 
Da Vara de Família

Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: 

I – processar e julgar: 
a) as ações de Estado; 
b) as ações de alimentos; 
c) as ações referentes ao regime de bens 

e à guarda de filhos; 
d) as ações de petição de herança, quan-

do cumuladas com as de investigação de pa-
ternidade; 

e) as ações decorrentes do art. 226 da 
Constituição Federal; 

II – conhecer das questões relativas à ca-
pacidade e curatela, bem como de tutela, em 
casos de ausência ou interdição dos pais, res-
salvada a competência das Varas da Infância 
e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; 

III – praticar os atos de jurisdição volun-
tária necessários à proteção de incapazes e 
à guarda e administração de seus bens, res-
salvada a competência das Varas da Infância 
e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de 
Entorpecentes e Contravenções Penais; 

IV – processar justificação judicial relativa 
a menores que não se encontrem em situação 
descrita no art. 98 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990; 

V – declarar a ausência; 

VI – autorizar a adoção de maiores de 
18 (dezoito) anos. 

SEÇÃO X 
Da Vara de Órfãos e Sucessões

Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e 
Sucessões: 

I – processar e julgar os feitos relativos 
a sucessões causa mortis; 

II – processar e julgar a arrecadação de 
herança jacente, bens de ausentes e vagos; 

III – praticar os atos relativos à tutela de 
órfãos, ressalvada a competência das Varas 
da Infância e da Juventude; 

IV – praticar os atos de jurisdição vo-
luntária necessários à proteção de órfãos e 
à guarda e administração de seus bens, res-
salvada a competência das Varas da Infância 
e da Juventude; 

V – processar e julgar as ações de peti-
ção de herança quando não cumuladas com 
as de investigação de paternidade. 

SEÇÃO XI 
Da Vara de Acidentes do Trabalho

Art. 29. Compete ao Juiz da Vara de Acidentes 
do Trabalho processar e julgar ações de acidentes do 
trabalho e de indenização de direito comum deles de-
correntes e resultantes de dolo ou culpa do emprega-
dor ou de seus prepostos. 

SEÇÃO XII 
Da Vara da Infância e da Juventude

Art. 30. Compete ao Juiz da Vara da Infância e 
da Juventude: 

I – conhecer de representações promovi-
das pelo Ministério Público para apuração de 
ato infracional atribuído a adolescente, apli-
cando as medidas cabíveis; 

II – conceder a remissão, como forma de 
suspensão ou extinção do processo; 

III – conhecer de pedidos de adoção e 
seus incidentes; 

IV – conhecer de ações civis fundadas 
em interesses individuais, difusos ou coletivos 
afetos à criança e ao adolescente; 

V – conhecer de ações decorrentes de 
irregularidades em entidades de atendimento, 
aplicando as medidas cabíveis; 

VI – aplicar penalidades administrativas 
nos casos de infrações contra norma de pro-
teção a criança ou adolescente; 
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VII – conhecer de casos encaminhados 
pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas 
cabíveis. 

§ 1º Quando se tratar de criança ou adolescente 
nas hipóteses do art. 98 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, é também competente o Juiz da Vara da 
Infância e da Juventude para o fim de: 

I – conhecer de pedidos de guarda e 
tutela; 

II – conhecer de ações de destituição do 
pátrio poder, perda ou modificação da tutela 
ou guarda; 

III – suprir a capacidade ou o consenti-
mento para o casamento; 

IV – conhecer de pedidos baseados em 
discordância paterna ou materna, em relação 
ao exercício do pátrio poder; 

V – conceder a emancipação, nos temos 
da lei civil, quando faltarem os pais; 

VI – designar curador especial em casos 
de apresentação de queixa ou representação 
ou de outros procedimentos judiciais ou extra-
judiciais em que haja interesses de criança ou 
adolescente; 

VII – conhecer de ações de alimentos (art. 
98 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); 

VIII – determinar o cancelamento, a re-
tificação e o suprimento dos registros de nas-
cimento e óbito. 

§ 2º Compete, ainda, ao Juiz da Vara da Infância 
e da Juventude o poder normativo previsto no art. 149 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a direção 
administrativa da Vara, especialmente:

I – receber, movimentar e prestar con-
tas dos recursos orçamentários consignados 
ao juizado;

II – celebrar convênios com entidades 
públicas ou privadas para melhor desempe-
nho das atividades de proteção, assistência 
e vigilância de menores; 

III – designar comissários voluntários 
de menores; 

IV – conceder autorização a menores 
de 18 (dezoito) anos para quaisquer atos ou 
atividades em que ela seja exigida.

§ 3º A estrutura administrativa da Vara da Infân-
cia e da Juventude localizada em Brasília, atenderá a 
todas as Varas correlatas, que vierem a serem insta-
ladas, no âmbito da Justiça do Distrito Federal.

SEÇÃO XIII 
Da Vara de Registros Públicos

Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: 

I – inspecionar os serviços notariais e de 
registro, velando pela observância das pres-
crições legais e normativas, e representar ao 
Corregedor quando for o caso de aplicação de 
penalidades disciplinares; 

II – baixar atos normativos relacionados à 
execução dos serviços notariais e de registro, 
ressalvada a competência do Corregedor; 

III – processar e julgar as questões con-
tenciosas e administrativas que se refiram di-
retamente a atos de registros públicos e no-
tariais em si mesmos; 

IV – fixar orientação no tocante à escri-
turação de livros, execução e desenvolvimento 
dos serviços, segundo normas estabelecidas 
pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

SEÇÃO XIV 
Da Vara de Precatórias

Art. 32. Compete ao Juiz da Vara de Precató-
rias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e 
de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a 
competência das Varas de Falências e Concordatas, 
Execuções Penais, Infância e da Juventude e Audito-
ria Militar. 

SEÇÃO XV 
Da Vara de Falências e Concordatas 

Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências 
e Concordatas: 

I – rubricar balanços comerciais; 
II – processar e julgar os feitos de falên-

cias e concordatas e as medidas cautelares 
que lhes forem acessórias; 

III – cumprir cartas rogatórias, precatórias 
e de ordem relativas aos processos mencio-
nados no inciso II deste artigo; 

IV – processar e julgar as causas relati-
vas a crimes falimentares. 

SEÇÃO XVI  
Da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento  

Urbano e Fundiário 

Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Am-
biente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar 
e julgar todos os feitos que versem sobre o meio am-
biente natural, urbano e cultural, inclusive as questões 
relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao 
parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas 
as ações de natureza penal. 
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Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz 
da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano 
e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de 
Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com 
as matérias indicadas no caput deste artigo.

SEÇÃO XVII  
Da Vara de Execução Fiscal 

Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução 
Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito 
Federal ou entidades de sua administração descentra-
lizada, inclusive empresas públicas e sociedades de 
economia mista de que participe, forem autores, réus, 
assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, 
excetuados os de falência, acidentes de trabalho e de 
meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário. 

CAPÍTULO III 
Da Justiça Militar do Distrito Federal 

Art. 36. A Justiça Militar do Distrito Federal será 
exercida: 

I – pelo Tribunal de Justiça em segun-
do grau; 

II – pelo Juiz Auditor e pelos Conselhos 
de Justiça. 

§ 1º Compete à Justiça Militar o processo e o jul-
gamento dos crimes militares, definidos em lei, pratica-
dos por Oficiais e Praças da Polícia Militar do Distrito 
Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal. 

§ 2º Os feitos de competência da Justiça Militar 
serão processados e julgados de acordo com o Decre-
to-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de 
Processo Penal Militar e, no que couber, respeitada a 
competência do Tribunal de Justiça, pela Lei de Orga-
nização Judiciária Militar (Decreto-Lei nº 1.003, de 21 
de outubro de 1969). 

Art. 37. A Justiça Militar será composta de 1 (uma) 
Auditoria e dos Conselhos de Justiça, com jurisdição 
em todo o Distrito Federal. 

Parágrafo único. O cargo de Juiz Auditor será pre-
enchido por Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária 
de Brasília, a ele cabendo presidir e relatar todos os 
processos perante os Conselhos de Justiça. 

Art. 38. Os Conselhos de Justiça serão de 2 
(duas) espécies: 

I – Conselho Especial de Justiça, para 
processar e julgar os Oficiais; 

II – Conselho Permanente de Justiça, 
para processar e julgar os Praças. 

Art. 39. O Conselho Especial de Justiça Militar será 
composto por 4 (quatro) Juízes Militares, de patente 
igual ou superior à do acusado, e do Juiz Auditor. 

§ 1º Na falta de Oficial da ativa com a patente 
exigida, recorrer-se-á a Oficiais em inatividade. 

§ 2º O Conselho Permanente de Justiça compor-
se-á de 4 (quatro) Juízes Militares, escolhidos dentre 
os Oficiais da ativa, e do Juiz Auditor. 

§ 3º Os Juízes Militares do Conselho Permanente 
de Justiça servirão pelo período de 4 (quatro) meses 
consecutivos e só poderão ser de novo sorteados após 
transcorrido o prazo de 6 (seis) meses, contados da 
dissolução do Conselho que tenham integrado. 

Art. 40. Cada Juiz Militar do Conselho Especial 
ou Permanente de Justiça terá um suplente, ambos 
escolhidos em sorteio presidido pelo Juiz Auditor em 
sessão pública. 

§ 1º Os Juízes Militares dos Conselhos Especial 
e Permanente de Justiça serão sorteados dentre os 
Oficiais constantes da relação que deverá ser remetida 
ao Juiz Auditor pelo Comando-Geral da Polícia Militar 
do Distrito Federal e pelo do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Distrito Federal. 

§ 2º Não serão incluídos na relação os Coman-
dantes-Gerais, os Oficiais em serviço fora da respectiva 
Corporação, os Assistentes Militares e os Ajudantes 
de Ordem.

Art. 41. Compete ao Juiz Auditor: 

I – expedir alvarás, mandados e outros 
atos, em cumprimento às decisões dos Con-
selhos ou no exercício de suas próprias fun-
ções; 

II – conceder habeas corpus, quando a 
coação partir de autoridade administrativa ou 
judiciária militar, ressalvada a competência do 
Tribunal de Justiça; 

III – exercer supervisão administrativa 
dos serviços da Auditoria e o poder disciplinar 
sobre servidores que nela estejam localizados, 
respeitada a competência da Corregedoria 
de Justiça. 

CAPÍTULO IV 
Do Juizado Especial de Fazenda Pública

Art. 42. Compete ao Juiz do Juizado Especial de 
Fazenda Pública processar, conciliar, julgar e executar 
causas em que o Distrito Federal ou entidades de sua 
administração descentralizada, inclusive empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista de que partici-
pe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou 
interveniente, excetuados os de falência, acidentes de 
trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano 
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e fundiário, conforme o disposto na Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado 
Especial de Fazenda Pública as ações: 

I – de mandado de segurança, de de-
sapropriação, de divisão e demarcação, po-
pulares, execuções fiscais e por improbidade 
administrativa e as demandas sobre direitos 
ou interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos; 

II – sobre bens imóveis, salvo as de na-
tureza pecuniária, nos limites da lei;

III – para anulação ou cancelamento de 
ato administrativo distrital, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal; 

IV – que tenham como objeto a impugna-
ção da pena de demissão imposta a servido-
res públicos civis ou de sanções disciplinares 
aplicadas a militares. 

CAPÍTULO V 
Do Juizado Especial Cível e Criminal

Art. 43. Compete ao Juiz da Vara do Juizado Es-
pecial Cível a conciliação, o processo, o julgamento e 
a execução das causas cíveis de menor complexida-
de, na forma da lei. 

Art. 44. Compete ao Juiz da Vara do Juizado 
Especial Criminal a conciliação, o processo e o julga-
mento das infrações penais de menor potencial ofen-
sivo, na forma da lei, bem como o acompanhamento 
do cumprimento da transação penal e da suspensão 
condicional do processo. 

CAPÍTULO VI 
Dos Juízes de Direito

Art. 45. Aos Juízes de Direito cabe, além de pro-
cessar e julgar os feitos de sua competência: 

I – inspecionar os serviços cartorários, 
informando, semestralmente, ao Corregedor, 
o resultado das inspeções; 

II – aplicar aos servidores que lhe se-
jam subordinados penalidades disciplinares 
que não excedam a 30 (trinta) dias de sus-
pensão; 

III – indicar servidores para substituição 
eventual de titulares; 

IV – indicar à nomeação o cargo e as fun-
ções comissionadas da respectiva Secretaria. 

CAPÍTULO VII 
Dos Juízes de Direito Substitutos

Art. 46. Compete aos Juízes de Direito Substitu-
tos substituir e auxiliar os Juízes de Direito. 

Parágrafo único. O Juiz de Direito Substituto, na 
substituição do Juiz Titular, terá competência plena. 

Art. 47. O Juiz de Direito Substituto, designado 
para auxiliar Juiz de Direito, terá competência para 
funcionar em quaisquer processos em curso na Vara 
e, nessa qualidade, perceberá vencimentos integrais, 
atribuídos ao Juiz de Direito do Distrito Federal, ob-
servados, para todos os efeitos, os percentuais das 
diferenças de vencimentos entre esses cargos e o de 
Desembargador, na forma da lei que fixa os respecti-
vos valores de retribuição. 

Parágrafo único. O Vice-Presidente disporá sobre 
a designação de Juízes Auxiliares e definirá a forma 
de substituição e auxílio. 

CAPÍTULO VIII 
Das Substituições

Art. 48. O Juiz de Direito, em suas faltas e im-
pedimentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da 
mesma competência e de numeração imediatamente 
superior. 

§ 1º O Juiz da Vara de maior numeração será 
substituído pelo Juiz da 1ª Vara.

§ 2º Na Circunscrição Judiciária de Brasília, o 
Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões será substituído 
pelo da 1ª Vara de Família da Circunscrição Judiciária 
de Brasília, ressalvada a criação de outra Vara de Ór-
fãos e Sucessões. O Juiz da Vara de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Urbano e Fundiário será substituído 
pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, ressalvada a 
criação de outra Vara de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Urbano e Fundiário. O da Vara de Execuções 
Penais e o da Vara de Execuções das Penas e Medidas 
Alternativas substituem-se mutuamente, ressalvada a 
criação de outras Varas de Execuções Penais e de Exe-
cuções das Penas e Medidas Alternativas. A substitui-
ção também será recíproca entre o substituto do Juiz 
da Vara de Registros Públicos e o da Vara de Acidentes 
de Trabalho, ressalvada a criação de outras Varas de 
Registros Públicos e de Acidentes de Trabalho. 

§ 3º O Presidente do Tribunal do Júri e o Juiz 
Auditor da Circunscrição Judiciária de Brasília substi-
tuem-se mutuamente. 

§ 4º Na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Gama, substituem-se mutu-
amente os Juízes dos Tribunais do Júri pelos respec-
tivos Juízes das 1ªs Varas Criminais de Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e Gama. 

§ 5º Na Circunscrição Judiciária de Sobradinho, 
substituem-se mutuamente o Juiz do Tribunal do Júri 
e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e 
os Juízes das Varas Cíveis e de Família, Órfãos e Su-
cessões. 
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§ 6º Na Circunscrição Judiciária de Planaltina, 
substituem-se mutuamente os Juízes do Tribunal do 
Júri e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsi-
to e os Juízes das Varas Cíveis e de Família, Órfãos 
e Sucessões. 

§ 7º Na Circunscrição Judiciária de Brazlândia, 
substituem-se mutuamente o Juiz do Tribunal do Júri 
e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e 
os Juízes das Varas Cíveis e de Família, Órfãos e Su-
cessões. 

§ 8º Na Circunscrição Judiciária do Núcleo Ban-
deirante, substituem-se mutuamente o Juiz do Tribu-
nal do Júri e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de 
Trânsito, e os Juízes das Varas de Família, Órfãos 
e Sucessões serão substituídos pelo Juiz de Direito 
Substituto designado. 

§ 9º Na Circunscrição Judiciária de São Sebas-
tião, substituem-se mutuamente o Juiz do Tribunal do 
Júri e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsi-
to, e os Juízes das Varas de Família, Órfãos e Suces-
sões serão substituídos pelo Juiz de Direito Substituto 
designado. 

§ 10. Na Circunscrição Judiciária do Riacho Fun-
do, substituem-se mutuamente o Juiz do Tribunal do 
Júri e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsi-
to, e os Juízes das Varas de Família, Órfãos e Suces-
sões serão substituídos pelo Juiz de Direito Substituto 
designado. 

§ 11. Na Circunscrição Judiciária de Santa Maria, 
substituem-se mutuamente o Juiz do Tribunal do Júri 
e o Juiz da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito e 
os Juízes das Varas de Família, Órfãos e Sucessões 
serão substituídos pelo Juiz de Direito Substituto de-
signado. 

§ 12. Os Juízes das Varas da Infância e Juventude 
das Circunscrições Judiciárias de Brasília, Taguatinga 
e Gama substituem-se mutuamente. 

§ 13. Na falta, ausência ou impedimento de juízes 
nas circunscrições judiciárias, serão eles substituídos 
pelos Diretores do Fórum da própria Circunscrição ou 
da Circunscrição mais próxima, conforme provimento 
da Corregedoria de Justiça. 

CAPÍTULO IX 
Dos Juízes de Paz

Art. 49. Os Juízes de Paz têm a investidura e a 
competência, para, na forma da lei, celebrar casa-
mentos, além de outras previstas na legislação es-
pecífica. 

Parágrafo único. Para a celebração de casamen-
to, os Juízes de Paz receberão importância fixada pela 
Corregedoria, observado o Regimento de Custas da 
Justiça do Distrito Federal. 

TÍTULO IV 
Dos Magistrados do Distrito Federal

CAPÍTULO I 
Das Normas Gerais

Art. 50. Aplicam-se aos magistrados do Distrito 
Federal e dos Territórios as normas da Constituição 
Federal, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 
desta Lei, e, subsidiariamente, as do Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis da União. 

Art 51. As nomeações e promoções de Juízes 
de Direito e Substitutos serão feitas pelo Presidente 
do Tribunal, mediante prévia indicação do Tribunal de 
Justiça. 

CAPÍTULO II 
Do Provimento dos Cargos

Art. 52. O ingresso na Carreira da Magistratura 
dar-se-á nos cargos de Juiz de Direito Substituto do 
Distrito Federal ou de Juiz de Direito dos Territórios e 
dependerá de concurso de provas e títulos, realizado 
pelo Tribunal de Justiça, com a participação do Conse-
lho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do 
lugar em que se realizarem as provas, exigindo-se dos 
candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro no gozo dos direitos ci-
vis e políticos; 

II – estar quite com o serviço militar; 
III – ser Bacharel em Direito, graduado em 

estabelecimento oficial ou reconhecido; 
IV – ter exercido durante 3 (três) anos, 

no mínimo, no último qüinqüênio, advocacia, 
magistério jurídico em nível superior ou qual-
quer função para a qual se exija diploma de 
Bacharel em Direito; 

V – ter mais de 25 (vinte e cinco) e me-
nos de 50 (cinqüenta) anos de idade, salvo 
quanto ao limite máximo, se for magistrado 
ou membro do Ministério Público; 

VI – ser moralmente idôneo. 

§ 1º Para a aprovação final no concurso, exigir-
se-á exame de sanidade física e mental. 

§ 2º O concurso terá validade de 2 (dois) anos, 
prorrogável 1 (uma) vez, por igual período.

Art. 53. O concurso para provimento dos cargos 
iniciais de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal 
e dos Territórios da Carreira da Magistratura do Distrito 
Federal e Territórios será único, facultado aos candi-
datos aprovados, na ordem de classificação, o direito 
de opção para um ou outro cargo. 
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Parágrafo único. Poderá o Tribunal de Justiça de-
terminar a realização de concurso apenas para o pro-
vimento de cargo de Juiz de Direito dos Territórios. 

Art. 54. O preenchimento dos cargos de Juiz de 
Direito, à exceção da Circunscrição Judiciária de Bra-
sília, far-se-á por promoção de Juízes de Direito Subs-
titutos do Distrito Federal. 

§ 1º Os cargos de Juiz de Direito da Circunscri-
ção Judiciária de Brasília serão providos por remoção 
dos Juízes de Direito do Distrito Federal e Territórios, 
reservado aos últimos 0,1 (um décimo) das vagas, ou 
por promoção de Juiz Substituto, caso remanesça vaga 
não provida por remoção. 

§ 2º Somente após 2 (dois) anos de exercício 
na classe, poderá o Juiz ser promovido ou removido, 
salvo se não houver com tal requisito quem aceite o 
lugar vago, ou se forem todos recusados pela maioria 
absoluta dos membros do Tribunal de Justiça. 

§ 3º As indicações para promoção por mereci-
mento serão, sempre que possível, feitas por lista trí-
plice, cabendo ao Tribunal a escolha do magistrado a 
ser promovido. 

§ 4º No caso de promoção por antigüidade, o Tri-
bunal de Justiça somente poderá recusar o Juiz mais 
antigo pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros, 
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

Art. 55. O provimento de cargo de Desembarga-
dor far-se-á por promoção de Juiz de Direito do Dis-
trito Federal, por antigüidade e merecimento alterna-
damente, reservado 1/5 (um quinto) de lugares que 
será preenchido por membros do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios e advogados em efetivo 
exercício da profissão. 

§ 1º Concorrerão à promoção os Juízes de Di-
reito do Distrito Federal e Territórios, observadas as 
disposições constitucionais e da Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional – LOMAM. 

§ 2º Os lugares reservados a membros do Minis-
tério Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil 
serão preenchidos dentre aqueles de notório saber 
jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 (dez) 
anos de efetiva atividade profissional, indicados em 
lista sêxtupla pelos órgãos de representação das res-
pectivas classes. 

§ 3º Recebidas as indicações, o Tribunal formará 
lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 
20 (vinte) dias subseqüentes, escolherá um de seus 
integrantes para nomeação. 

§ 4º A indicação de membro do Ministério Públi-
co e de Advogado será feita de modo a resguardar a 
igualdade de representação das 2 (duas) categorias. 
Observar-se-á o critério de alternatividade, iniciando-
se por advogado. 

Art. 56. As remoções requeridas por Juízes do 
Distrito Federal e Territórios vinculam-se a ato do Pre-
sidente do Tribunal e poderão dar-se para qualquer 
Circunscrição Judiciária, exceto para Vara da mesma 
natureza dentro da própria Circunscrição Judiciária. 

§ 1º Os pedidos de remoção serão formulados 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da declaração 
de vacância do cargo, publicada no Diário de Justiça. 

§ 2º A requerimento dos interessados, será per-
mitida a permuta, condicionada a ato do Presidente, 
ouvido o Tribunal. 

§ 3º Não será permitida permuta entre Juízes 
de Direito em condições de acesso ao Tribunal de 
Justiça após o surgimento de vaga enquanto não for 
ela provida. 

Art. 57. A verificação de invalidez para o fim de 
aposentadoria será feita na forma da Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional e do Regimento Interno do 
Tribunal. 

CAPÍTULO III 
Da Antigüidade

Art. 58. A antigüidade dos Juízes, apurar-se-á: 

I – pelo efetivo exercício na classe; 
II – pela data da posse; 
III – pela data da nomeação; 
IV – pela colocação anterior na classe 

onde se deu a promoção; 
V – pela ordem de classificação no 

concurso; 
VI – pelo tempo de serviço público efe-

tivo; 
VII – pela idade. 

§ 1º Para efeito de antigüidade, conta-se como 
de efetivo exercício a licença para o tratamento de 
saúde. 

§ 2º Para efeito da promoção a que se refere o 
parágrafo 1º do art. 61 desta Lei, somente se contará 
o tempo de exercício no cargo de Juiz de Direito no 
Distrito Federal. 

§ 3º A antigüidade no Tribunal apurar-se-á con-
forme estabelecido no Regimento Interno. 

CAPÍTULO IV 
Das Férias, Recessos e Feriados

Art. 59. Os Desembargadores, Juízes de Direito 
e Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal e 
Territórios gozarão férias individuais, na forma disci-
plinada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 60. Será considerado feriado forense o pe-
ríodo compreendido entre 20 de dezembro e 6 de 
janeiro.
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§ 1º No feriado forense e nos dias em que não 
houver expediente forense, a Corregedoria regulará o 
plantão judiciário, designando juízes para conhecer de 
medidas urgentes em geral.

§ 2º Salvo as hipóteses previstas em lei, ficam 
suspensos os prazos durante o período de feriados 
forenses.

§ 3º Além dos feriados fixados em lei, também 
serão considerados como feriado forense, pela Justiça 
do Distrito Federal e Territórios:

I – os dias da Semana Santa, compre-
endidos entre a quarta-feira e o domingo de 
Páscoa;

II – os dias de segunda-feira e terça-feira 
de Carnaval e quarta-feira de cinzas;

III – os dias 11 de agosto, 1º e 2 de no-
vembro e 8 de dezembro.

§ 4º O rodízio no plantão do Segundo Grau, nos 
feriados, finais de semana e nos dias que não houver 
expediente será definido pelo Regimento Interno da 
Corte.

CAPÍTULO V 
Da Ajuda de Custo

Art. 61. A ajuda de custo para mudança e trans-
porte será atribuída na época do deslocamento do 
magistrado e sua família do Território Federal para o 
Distrito Federal ou vice-versa. 

Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata 
este artigo será arbitrada pelo Presidente do Tribunal e 
cobrirá o valor das passagens aéreas e do transporte 
de móveis e utensílios. 

Art. 62. Os Juízes de Direito dos Territórios terão 
direito a uma ajuda de custo para o pagamento de 
aluguel em locais onde não exista residência oficial a 
eles destinada. 

Parágrafo único. O valor da ajuda de custo mencio-
nada no caput deste artigo não excederá a 30% (trinta 
por cento) dos vencimentos básicos dos magistrados. 

CAPÍTULO VI 
Dos Deveres e Sanções

Art. 63. Os deveres e sanções a que estão sujei-
tos os magistrados são os definidos na Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional. 

LIVRO II 
Dos Serviços Auxiliares

TÍTULO I 
Da Classificação

Art. 64. Os serviços auxiliares da Justiça serão 
executados: 

I – pelos servidores do Quadro do Tribu-
nal de Justiça em exercício nas Secretarias e 
nos Ofícios Judiciais; 

II – pelos servidores dos Serviços Nota-
riais e de Registro. 

Art. 65. São Ofícios Judiciais os Cartórios dos 
diversos Juízos, os Serviços de Contadoria-Partidoria, 
de Distribuição e os Depósitos Públicos.

TÍTULO II 
Das Atribuições

CAPÍTULO I 
Das Secretarias e Demais Serviços

Art. 66. As atribuições das Secretarias do Tribunal 
de Justiça e da Corregedoria serão definidas em seus 
respectivos Regimentos, Resoluções e Provimentos. 

Parágrafo único. As atribuições funcionais dos 
servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios bem como dos funcionários dos Serviços 
Notariais e de Registro serão definidas conforme o que 
dispõe o caput deste artigo.

CAPÍTULO II 
Dos Ofícios Judiciais

Art. 67. Incumbe aos Cartórios das Varas a realiza-
ção dos serviços de apoio aos respectivos Juízes, nos 
termos das leis processuais, das resoluções, dos pro-
vimentos da Corregedoria e das portarias e despachos 
dos Juízes aos quais se subordinam diretamente. 

Art. 68. Incumbe ao Cartório de Registro de Dis-
tribuição o registro da distribuição dos feitos aos diver-
sos Juízos do Distrito Federal, mediante comunicação 
dos Distribuidores, cabendo-lhe o fornecimento das 
correspondentes certidões. 

§ 1º A distribuição na Circunscrição Judiciária de 
Brasília será presidida por Juiz de Direito Substituto, 
designado por ato do Corregedor da Justiça. Nos Ter-
ritórios, quando houver mais de uma Vara, incumbirá 
ao Juiz Diretor do Fórum. 

§ 2º Da audiência de distribuição, que será pública 
e terá horário prefixado, participarão 1 (um) represen-
tante do Ministério Público, designado pelo Procurador-
Geral da Justiça, e 1 (um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal. 

§ 3º A eventual ausência do membro do Ministé-
rio Público ou do advogado não impede a realização 
do ato. 

§ 4º Em caso de manifesta urgência, a distribui-
ção será feita em qualquer horário. 

§ 5º A distribuição dos feitos às Varas das Circuns-
crições Judiciárias de Taguatinga, Brazlândia, Gama, 
Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Santa 
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Maria, Paranoá, São Sebastião, Núcleo Bandeirante 
e Riacho Fundo será efetuada pelo respectivo Juiz 
Diretor do Fórum. 

Art. 69. Nas Circunscrições Judiciárias do Distrito 
Federal, haverá um serviço de Distribuição de Manda-
dos, ao qual compete: 

I – receber os mandados oriundos dos 
diversos Juízos; 

II – proceder à sua distribuição entre os 
Oficiais de Justiça, conforme sistema de zone-
amento fixado pelo Juiz Diretor do Fórum; 

III – efetuar o registro dos mandados 
recebidos e distribuídos, velando para que 
sejam devolvidos aos Juízes de origem nos 
prazos legais e comunicando-lhes eventuais 
irregularidades; 

IV – exercer as demais atribuições que 
lhe forem determinadas pelo Corregedor e pelo 
Juiz Diretor do Fórum. 

Art. 70. Não serão feitas redistribuições de in-
quéritos e processos para as Varas criadas nesta Lei 
e para as Varas instaladas após a edição desta Lei, 
ressalvado o disposto nos arts. 34 e 35 desta Lei. 

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Lei, baixará ato determinando para cada área prazo e 
quantitativo de novas distribuições, a partir das quais a 
distribuição será feita para todas as Varas da área. 

CAPÍTULO III 
Dos Diretores de Secretaria, Oficiais de Justiça, 

Contadores-partidores-distribuidores e  
Depositários Públicos

Art. 71. Aos Diretores de Secretaria, Oficiais de 
Justiça, Contadores-Partidores, Distribuidores e Depo-
sitários Públicos incumbe exercer as funções que lhes 
são atribuídas pelas leis processuais, provimentos da 
Corregedoria e resoluções, bem como executar as de-
terminações do Corregedor, do Juiz Diretor do Fórum 
e dos Juízes aos quais são subordinados. 

Parágrafo único. Os Oficiais de Justiça, nos casos 
indicados em lei, funcionarão como perito oficial na de-
terminação de valores, salvo quando, a critério do Juiz, 
forem exigidos conhecimentos técnicos especializados. 

Art. 72. O Juiz Diretor do Fórum de cada Cir-
cunscrição Judiciária designará os Oficiais de Justiça 
que devam desempenhar as funções de porteiro dos 
auditórios, realizar as praças e os leilões individuais e 
coletivos, quando não indicado leiloeiro pelas partes. 

Art. 73. Poderá o Corregedor designar um dos 
Depositários Públicos para servir como Coordenador 
dos Depósitos Públicos. 

CAPÍTULO IV 
Dos Serviços Notariais e de Registro  

no Distrito Federal

Art. 74. São os seguintes os Serviços Notariais 
e de Registro no Distrito Federal: 

I – Circunscrição Judiciária de Brasília: 
a) 3 (três) Ofícios de Notas e Protesto 

de Títulos; 
b) 1 (um) Ofício de Notas; 
c) 1 (um) Ofício de Protesto de Títulos; 
d) 1 (um) Ofício de Notas, Registro Civil, 

Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e 
Pessoas Jurídicas; 

e) 2 (dois) Ofícios de Registro Civil e 
Casamento, Títulos e Documentos e Pesso-
as Jurídicas; 

f) 2 (dois) Ofícios de Registro de Imó-
veis, permanecendo o 2º Ofício de Registro 
de Imóveis com a circunscrição registrária 
originária; 

II – Circunscrição Judiciária do Núcleo 
Bandeirante: 

a) 1 (um) Ofício de Protesto de Títulos; 
b) 1 (um) Ofício de Registro de Imó-

veis; 
c) 1 (um) Ofício de Notas, Registro Civil, 

Protesto de Títulos, Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas;

III – Circunscrição Judiciária de Tagua-
tinga: 

a) 2 (dois) Ofícios de Notas; 
b) 1 (um) Ofício de Notas, Registro Civil, 

Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e 
Pessoas Jurídicas; 

c) 1 (um) Ofício de Registro de Imó-
veis; 

d) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas;

IV – Circunscrição Judiciária de Samam-
baia: 

a) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas; 

b) 1 (um) Ofício de Notas; 
V – Circunscrição Judiciária do Gama: 
a) 2 (dois) Ofícios de Notas e Protesto 

de Títulos; 
b) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 

e Documentos e Pessoas Jurídicas; 
c) 1 (um) Ofício de Registro de Imóveis;
VI – Circunscrição Judiciária de Ceilândia: 
a) 1 (um) Ofício de Notas e Protesto de 

Títulos; 
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b) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas; 

c) 1 (um) Ofício de Registro de Imó-
veis; 

VII – Circunscrição Judiciária de So-
bradinho: 

a) 1 (um) Ofício de Notas e Protesto de 
Títulos; 

b) 1 (um) Ofício de Notas, Registro Civil, 
Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e 
Pessoas Jurídicas; 

c) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas; 

d) 1 (um) Ofício de Registro de Imó-
veis; 

VIII – Circunscrição Judiciária de Pla-
naltina: 

a) 1 (um) Ofício de Notas e Protesto de 
Títulos; 

b) 1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas; 

c) 1 (um) Ofício de Registro de Imóveis; 
IX – Circunscrição Judiciária de Brazlân-

dia: 
a) um Ofício de Notas, Registro Civil, 

Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e 
Pessoas Jurídicas; 

b) 1 (um) Ofício de Registro de Imóveis;
X – Circunscrição Judiciária do Paranoá 

1 (um) Ofício de Registro Civil, Títulos e Do-
cumentos e Pessoas Jurídicas.

Parágrafo único. Caberá ao Tribunal de Justiça 
proceder às alterações na estrutura de organização dos 
Serviços Notariais e de Registro do Distrito Federal.

SEÇÃO ÚNICA 
Dos Serventuários

Art. 75. Os direitos dos empregados não remu-
nerados pelos cofres públicos derivados do vínculo 
empregatício com o titular dos Serviços Notariais e de 
Registro são os previstos nas leis trabalhistas. 

Parágrafo único. O Corregedor também poderá 
aplicar aos empregados das serventias não oficializa-
das penas disciplinares.

LIVRO III 
Dos Servidores da Justiça do Distrito  

Federal e Territórios

TÍTULO I 
Do Regime Jurídico

Art. 76. Aos servidores do Quadro do Tribunal 
de Justiça aplica-se o Regime Jurídico dos Servido-

res Públicos Civis da União, observado, também, o 
ordenamento jurídico que regulamenta o Plano de 
Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Poder 
Judiciário Federal. 

CAPÍTULO ÚNICO 
Do Provimento dos Cargos

Art. 77. Compete ao Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e Territórios prover os cargos dos serviços 
auxiliares previstos na Constituição Federal. 

Parágrafo único. Salvo para os cargos de con-
fiança, as nomeações obedecerão à ordem de classi-
ficação no concurso. 

Art. 78. Os cargos em comissão de Diretor da Se-
cretaria dos Ofícios Judiciais, das Turmas, Câmaras, 
Conselhos e Secretarias Judiciárias serão preenchi-
dos por Bacharéis em Direito, do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
em efetivo exercício. 

Parágrafo único. Os mesmos requisitos mencio-
nados no caput deste artigo serão exigidos dos subs-
titutos eventuais dos titulares. 

Art. 79. Em cada serventia judicial haverá, além 
do titular, pelo menos 2 (dois) outros servidores ativos, 
Bacharéis em Direito. 

Art. 80. Os cargos em comissão e as funções co-
missionadas da estrutura administrativa das Secretarias 
do Tribunal e da Corregedoria da Justiça serão preen-
chidos obedecendo aos critérios previstos no Plano de 
Cargos e Salários do Judiciário Federal. 

LIVRO IV 
Disposições Gerais

Art. 81. Fica criado o Instituto de Formação, De-
senvolvimento Profissional e Pesquisa, como Escola 
de Administração Judiciária do Distrito Federal e Ter-
ritórios, que tem como missão a capacitação e o aper-
feiçoamento dos seus magistrados e servidores bem 
como demais atividades afins. 

§ 1º A estrutura do Instituto compreende o esta-
belecido no Anexo III desta Lei, observado cronograma 
previsto no Anexo V desta Lei e desde que atendidas 
as disposições constantes dos incisos I e II do § 1º do 
art. 169 da Constituição Federal.

§ 2º A organização e o detalhamento das com-
petências do Instituto serão definidos por ato próprio 
do Tribunal de Justiça. 

Art. 82. Fica criada a Ouvidoria-Geral da Justiça do 
Distrito Federal e Territórios, que tem como missão tornar 
a Justiça mais próxima do cidadão, ouvindo sua opinião 
acerca dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios, colaborando para elevar 
o nível de excelência das atividades necessárias à pres-
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tação jurisdicional, sugerindo medidas de aprimoramento 
e buscando soluções para os problemas apontados. 

§ 1º A estrutura da Ouvidoria-Geral compreende 
o estabelecido no Anexo III desta Lei, observado o cro-
nograma previsto no Anexo V desta Lei e desde que 
atendidas as disposições constantes dos incisos I e II 
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 2º A organização e o detalhamento das com-
petências da Ouvidoria-Geral serão definidos por ato 
próprio do Tribunal de Justiça. 

Art. 83. Fica criado o Programa de Modernização e 
Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal – PRO-
JUS com o objetivo de executar os recursos financeiros 
arrecadados por esta Corte necessários à modernização 
e ao reaparelhamento da Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios, sem prejuízo da proposta orçamentária anual. 

§ 1º Os recursos arrecadados compreenderão: 

I – custas, taxas, emolumentos, multas e 
fianças arrecadados no âmbito da Justiça do 
Distrito Federal e Territórios de 1º e 2º Graus, 
ressalvado o que dispõe a Lei Complementar 
nº 79, de 7 de janeiro de 1994, os repasses 
devidos à Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional do Distrito Federal (Decreto-Lei nº 
115, de 25 de janeiro de 1967) e os casos le-
gais de devolução de custas; 

II – auxílios, subvenções, contribuições, 
doações de entidades privadas e transferên-
cias de instituições públicas, nacionais ou es-
trangeiras; 

III – inscrição em concursos públicos de 
ingresso no quadro de pessoal e em provas 
seletivas de estagiários; 

IV – inscrição para realização de cursos, 
simpósios, seminários e congressos promovi-
dos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios; 

V – venda de assinatura ou volumes avul-
sos de revistas, boletins ou outras publicações 
editadas pelo Tribunal de Justiça;

VI – aluguéis ou permissões de uso de es-
paços para terceiros onde funcionam atividades 
da Justiça do Distrito Federal e Territórios; 

VII – produto da alienação de equipamen-
tos, veículos ou outros materiais permanentes 
inservíveis ou imprestáveis;

VIII – multas aplicadas a fornecedores 
por descumprimento contratual; 

IX – quaisquer outros ingressos que lhe 
forem destinados por lei, bem como outros 
supervenientes. 

§ 2º Os recursos do PROJUS serão aplicados, 
preferencialmente, na modernização e aperfeiçoamento 
dos serviços judiciários da 1ª Instância. 

§ 3º A estrutura do programa compreende o es-
tabelecido no Anexo III desta Lei, observado o cro-
nograma previsto no Anexo V desta Lei e desde que 
atendidas as disposições constantes dos incisos I e II 
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 4º A organização e detalhamento das atribui-
ções do Programa serão definidas por ato próprio do 
Tribunal de Justiça. 

Art. 84. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios será revisto, para a regu-
lamentação desta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 85. A criação dos cargos constantes do Ane-
xo I desta Lei sujeita-se ao cronograma previsto no 
Anexo V desta Lei e desde que atendidas as disposi-
ções constantes dos incisos I e II do § 1º do art. 169 
da Constituição Federal.

Art. 86. A criação dos cargos em comissão e das 
funções comissionadas constantes do Anexo II desta 
Lei, destinadas à estrutura judiciária, sujeita-se ao cro-
nograma previsto no Anexo V desta Lei, e desde que 
atendidas as disposições constantes dos incisos I e II 
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1º É vedado o aproveitamento, a transferência 
ou transformação de cargos em comissão e funções 
comissionadas destinados aos Cartórios e Secretarias 
Judiciais ainda não instalados nas unidades adminis-
trativas do Tribunal de Justiça.

§ 2º Ficam transformados os atuais cargos em 
comissão de Depositário Público de símbolo CJ-02 
para CJ-03.

Art. 87. A criação dos cargos em comissão e das 
funções comissionadas constantes do Anexo III desta 
Lei, destinadas à composição da Estrutura Administrati-
va da Secretaria e da Corregedoria de Justiça, sujeita-se 
ao cronograma previsto no Anexo V desta Lei e desde 
que atendidas as disposições constantes dos incisos I 
e II do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 88. Ficam criadas as Varas constantes do 
anexo IV desta Lei, desde que observado o cronogra-
ma previsto no Anexo V desta Lei e atendidas as dis-
posições constantes dos incisos I e II do § 1º do art. 
169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A criação das Varas menciona-
das no caput deste artigo fica condicionada à autori-
zação específica na lei de diretrizes orçamentárias do 
respectivo exercício, nos termos do § 1º do art. 99 da 
Constituição Federal.

Art.89. As despesas resultantes da implementa-
ção dos dispositivos constantes desta Lei, relativas à 
criação de cargos, funções comissionadas e órgãos, 
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constarão da programação de trabalho orçamentá-
ria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios conforme cronograma constante do Anexo V 
desta Lei.

§ 1º Ficam criados os cargos, funções e órgãos 
mencionados nesta Lei a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício mencionado no Anexo V desta Lei.

§ 2º As despesas mencionadas no caput deste 
artigo deverão constar de autorização expressa cons-

tante da lei de diretrizes orçamentária a cada exercício, 
até a final implantação do Anexo V desta Lei.

Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 91. Revogam-se as Leis nºs 6.750, de 10 de 
dezembro de 1979, 8.185, de 14 de maio de 1991, 
8.407, de 10 de janeiro de 1992, e 10.801, de 10 de 
dezembro de 2003.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. – An-
tonio Carlos Biscaia, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que forem pela sua aprovação perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência convoca os Srs. Parlamentares presentes 
nas diferentes dependências da Casa para virem ao 
plenário. A próxima votação será a do FUNDEB, uma 
matéria importantíssima, já aprovada em primeiro tur-
no. Precisamos confirmá-la em segundo turno para 
darmos conseqüência imediata a essa proposta de 
suma importância para a educação do povo brasileiro, 
sobretudo da nossa juventude.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 
de anunciar o próximo item da pauta, concedo a pala-
vra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mauro Passos, a 
quem peço desculpas pela demora. Tivemos de iniciar 
a Ordem do Dia naquele momento, nobre Deputado.

O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há por que 
pedir desculpas. Compreendemos a necessidade da 
Presidência de dar agilidade aos trabalhos da Casa.

Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de registrar 
que ontem houve uma reunião do Núcleo de Infra-Es-
trutura do PT com o Prof. Ildo Sauer, Diretor de Gás e 
Energia da PETROBRAS, para tratar da questão do gás 
boliviano, um problema que tem assustado os usuários 
do produto. A preocupação é real, mas obtivemos da-
quele Diretor a informação de que o assunto tem sido 
tratado de forma satisfatória com o Governo boliviano; 

tanto é verdade que Andrés Soliz, o atual Ministro de 
Hidrocarbonetos na Bolívia, declarou a jornais de seu 
país – e a notícia foi divulgada no Brasil – que estão 
sendo reconstruídas as relações da Bolívia com a PE-
TROBRAS, de forma a não haver qualquer interrupção 
no abastecimento de gás em nosso País.

Sr. Presidente, este é o registro que faço sobre 
o resultado positivo das tratativas que a PETROBRAS 
vem fazendo com o Governo boliviano. 

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência mais uma vez solicita aos Srs. Parlamen-
tares presentes nas diferentes dependências da Casa 
que venham ao plenário. Vamos para a votação em 
segundo turno da proposta de emenda à Constituição 
relativa ao FUNDEB, uma matéria fundamental para a 
educação no País.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Presidente 
do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia por 4 anos, e hoje 
sou o Vice-Presidente desse Grupo, atualmente lide-
rado pelo Deputado André Zacharow. Portanto, quero 
saudar a aprovação de diversos acordos internacionais 
com a Ucrânia. Trata-se de um país em franco desen-
volvimento. Com 50 milhões de habitantes, a Ucrânia 
é o berço da indústria tecnológica russa. Sua Capital, 
Kiev, é uma cidade fantástica, milenar. No seu litoral, 
além de Odessa, porto importantíssimo, avulta a Pe-
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nínsula da Criméia, onde ficam os palácios de verão 
dos czares russos. 

Temos uma importante relação com a Ucrânia. 
Estive lá com o ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, quando assinamos diversos acordos de coo-
peração, que acabaram sendo referendados. E temos 
também uma importante parceria na Base de Alcântara, 
para lançamento, com veículo lançador ucraniano, de 
satélites Ciclone, dispositivos fabricados na Ucrânia 
que poderão tornar-se muito competitivos nessa área, 
uma área de grande repercussão econômica. Essa é 
uma parceria, portanto, que nos dará grande compe-
titividade do setor de lançamento de satélites.

Assim sendo, saúdo a aprovação dos acordos 
entre Brasil e Ucrânia.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o próximo 
item da pauta, o item 8, é a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 536-C, de 1997, que obviamente requer 
quorum qualificado. Uma vez que já há no plenário 
316 Parlamentares, apelo para V.Exa. no sentido de 
darmos início à votação dessa matéria. 

Como provavelmente demorará um pouco até 
que todos os Deputados votem, sugiro que nesse 
interstício V.Exa. conceda a palavra a todos os que 
desejarem encaminhar seus discursos à Mesa para 
serem considerados lidos. Assim daríamos um anda-
mento mais rápido à sessão, como V.Exa. muito bem 
faz sempre que preside os trabalhos desta Casa, e 
ao mesmo tempo daríamos oportunidade a todos os 
colegas que desejam fazer seus discursos ou apre-
sentar suas idéias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência solicita que os Srs. Parlamentares que ainda 
não registraram o votos venham fazê-lo, pois a Casa 
conta com a presença de 358 Deputados.

Consulto os Líderes sobre se colocaremos em 
votação, em segundo turno, com um quorum de 358 
Parlamentares, essa PEC do FUNDEB, uma matéria 
fundamental para a vida do País, pois definirá a edu-
cação brasileira para os próximos 14 anos.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL 
aprova e apóia esse importante projeto. Teoricamente, 
precisaríamos de mais uma sessão de interstício, mas 

somos favoráveis a que essa sessão seja desconside-
rada e possamos votar o FUNDEB. 

Queremos, porém, deixar algo bem claro: parece 
que se trata de um benefício que o Governo Federal 
concede à Nação, mas não é bem assim; há também 
uma participação intensa das Prefeituras no FUNDEB. 
Trata-se de um instrumento que representará um ga-
nho para a educação no Brasil, mas temos de repartir 
não só o ônus como também o bônus. Portanto, lem-
bramos que os Prefeitos também terão uma atuação 
marcante com relação ao FUNDEB.

Na verdade, existem nesse projeto vários itens 
importantes, e é por isso que o PFL o apóia. 

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa que a PEC do FUNDEB foi colocada 
em pauta por um apelo de todas as Lideranças, que-
brando o interstício, consultando os interessados sobre 
se devemos votar com o quorum que temos aqui.

O  SR. MORONI TORGAN – É por isso, Sr. Presi-
dente, que eu disse aqui que o PFL apóia o projeto. 

O SR. FERNANDO FERRO Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reconheço a 
preocupação de V.Exa. e comungo nela. Com esse qu-
orum, é arriscado jogar fora um trabalho realizado com 
tanta articulação política e unidade, envolvendo tantos 
atores. Sugiro então a V.Exa. que aguardemos um pouco, 
para que possamos consultar todos os Líderes. 

Na minha opinião, é uma temeridade realizar-se 
a votação com o quorum que temos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
aguardar um pouco.

O SR. FERNANDO FERRO – Gostaria de con-
sultar a Assessoria da bancada sobre o número de 
Parlamentares presentes. Com 358 Deputados, é te-
merário realizar essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência aguardará um pouco mais. 

O  SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei uma 
sugestão: nós costumamos adotar a prática de votar 
certos requerimentos para teste de quorum; talvez pu-
déssemos votar um requerimento de alguma Liderança, 
avisando aos Srs. Parlamentares que isso seria uma 
espécie de verificação do quorum de 308 Deputados, 
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para analisarmos se podemos colocar essa matéria 
hoje em votação sem risco. Essa é a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa que se nós votarmos agora e houver 
295 votos favoráveis e 15 ou 20 contrários à matéria, 
ela simplesmente voltará à pauta numa outra sessão, 
porque não terá sido rejeitada; apenas não terá sido 
alcançado o quorum.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não haverá 
a prejudicialidade da matéria se não alcançarmos os 
308 votos?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ou 
poderíamos fazer o seguinte: se demorar muito para 
chegarmos ao número de 300 Parlamentares, a Pre-
sidência encerrará a votação, para que não haja risco 
algum. 

O SR. ROBSON TUMA – É exatamente o apelo 
que faço a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Exa-
tamente.

O  SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero informar 
que a Liderança do PMDB está fazendo o levantamen-
to dos Deputados que estão na Casa, com o intuito de 
alcançarmos o máximo possível de Parlamentares para 
a votação das matérias. Creio que todas as Lideranças 
também deveriam fazer o mesmo. 

Sr. Presidente, no dia 19 de agosto do ano pas-
sado, este Parlamentar, o Governador de Santa Ca-
tarina, Luiz Henrique da Silveira, e o Prefeito de Flo-
rianópolis, Dário Berger, estávamos em missão oficial 
no Chile quando houve o acidente no Mercado Públi-
co de Florianópolis, que agora, para o nosso orgulho, 
será restituído à população de Florianópolis, tendo as 
obras sido concluídas em tempo recorde. A solenidade 
acontecerá hoje, na parte da tarde, com a presença do 
Governador Luiz Henrique da Silveira, dos Prefeitos e 
de outras lideranças.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para or-
gulho dos catarinenses, especialmente os da Capital, 
o Mercado Público de Florianópolis, com suas obras 
concluídas, será entregue hoje, quinta feira, dia 2 de 
fevereiro, aos comerciantes cujas lojas foram destruídas 
pelo incêndio ocorrido no dia 19 de agosto de 2005. 

O Mercado Público de Florianópolis começou a ser 
construído em 1898, em frente ao prédio da antiga Alfân-
dega da cidade, em duas etapas. O primeiro andar ficou 
pronto em 1899, e em 1915 foram finalizadas as torres 
e o segundo andar do edifício, que depois de passar por 
várias reformas foi dividido em 140 boxes, onde funcionam 
bares, restaurantes, peixarias e lojas que comercializam 
artesanato local e roupas, entre outros produtos. 

Localizado no Largo da Alfândega, o Mercado Pú-
blico recebe diariamente cerca de 10 mil pessoas, entre 
nativos e turistas. A obra de reconstrução foi realizada 
dentro do prazo previsto e entregue, com todos os boxes 
concluídos, no final de dezembro passado. O Governo do 
Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional da Grande Florianópolis, investiu no empreen-
dimento R$1.250.000,00, recursos do Fundo Social, e a 
Prefeitura da Capital participou com o mesmo valor. 

Parabenizo o Secretário de Estado de Desenvol-
vimento Regional da Grande Florianópolis Valter Gali-
na pela restauração em tempo hábil desse patrimônio 
histórico, que é um dos mais famosos cartões postais 
da Capital catarinense. 

Era o que tinha a dizer.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência vai conceder a palavra aos oradores que 
falarão a favor da matéria, porque não há nenhum ora-
dor inscrito para falar contra ela. 

Começaremos a votação e seguiremos rigorosa-
mente a lista, para ganharmos tempo. 

Se chegarmos aos 300 votos e a Presidência ve-
rificar que não se atingirá o quorum necessário para 
aprovar tão importante matéria, que é consensual, é 
objeto de acordo na Casa, é um projeto que o Brasil 
inteiro deseja para a educação do seu povo, vamos 
encerrar a sessão. Assim não haverá prejuízo, porque 
o quorum apenas não terá sido atingido.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei se 
entendi a proposta de V.Exa. Como só há oradores 
para falar a favor da matéria, V.Exa. não vai chamá-los 
antes do início da votação, e sim durante o processo 
de votação? É isso?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Jus-
tamente.

O SR. ROBSON TUMA – Está ótimo.
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Estou inscrito e concordo, 
Sr. Presidente.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que os 
partidos avisem suas bancadas de que se trata uma 
votação importante.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve no Muni-
cípio de Imaculada a denúncia de que a SAELPA, a 
companhia elétrica local, já havia concluído as obras 
do Programa Luz para Todos 6 meses atrás e a ener-
gia não havia sido ligada. Entramos  em contato com 
a Sra. Maria Pompéia, coordenadora do Programa Luz 
para Todos no Estado da Paraíba, que determinou à 
SAELPA a ligação da energia, que já foi feita. 

O mais grave é que alguns estão assumindo a 
paternidade do projeto, dizendo que foram eles que 
solicitaram a ligação da energia. 

Queremos deixar bem claro que foi a ação do 
Deputado Luiz Couto que garantiu às 60 famílias dos 
sítios Saquinho, Morcego e Apertado, no Município de 
Imaculada, na Paraíba, a ligação de energia, dentro 
do Programa Luz para Todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 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.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
forme entendimento havido, os oradores desistem do 
encaminhamento da votação. 

DECLARO ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Srs. 
Deputados, vamos seguir rigorosamente a lista de ins-
crição, com 5 minutos para cada um. 

O   SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que determine o encerramento dos trabalhos 
das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vo-
tação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 536, de 1997.

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 parágrafo único do art. 23 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Leis complementares fi-
xarão normas para a cooperação entre a União 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em lista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional.”

Art. 2º O inciso VI do art. 30 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. .................................................
.. ........................................................... . 
VI – manter, com a cooperação técnica 

e financeira de União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental 
(NR)

 ..............................................................
Art. 3º O art. 206 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 206. .................................................
 ..............................................................
V – valorização dos profissionais da 

educação escolar; garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclu-
sivamente por concurso público de provas e 
títulos;(NR)

 ..............................................................
VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar, nos 
temiam de lei federal.

Parágrafo único. “A lei disporá sobre a 
fixação de prazo para a elaboração ou ade-
quação de planos de carreira dos profissionais 
da educação básica, no âmbito do Distrito Fe-
deral, dos Estados e dos Municípios.”
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Art. 4º O art. 211 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211. ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular (NR)

Art. 5º O art. 212 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212” ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei. (NR)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação na contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente  
ao número de alunos matriculados na educa-
ção básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.(NR)

Art. 6º O art. 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação: (NR)

“Art. 60. Até o décimo quarto ano a partir 
da promulgação desta Emenda, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios destinarão parte 
dos recursos a que se refere o caput do art. 212 
da Constituição Federal á manutenção e ao de-
senvolvimento da educação básica e á remune-
ração condigna dos trabalhadores da educação, 
respeitadas as seguintes disposições:

I – a distribuição dos recursos e de respon-
sabilidades entre o Distrito Federal os Estados e 
seus Municípios, a ser concretizada com parte 
dos recursos definidos neste artigo, na forma do 
art. 211 da Constituição Federal, é assegurada 
mediante a criação, no âmbito de cada Estados 
do Distrito Federal, de um Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização das Profissionais da Educação 
– FUNDEB, de natureza contábil;

II – os fundos referidos no inciso I serão 
constituídos por vinte por cento dos recursos 
que se referem os arts. 155, incisos I, II e III; 
157, inciso II; 158, incisos II, III e IV; e 159, in-
ciso I, alíneas a e b e inciso II, da Constituição 
Federal e distribuída embora cada Estado e 
seus Municípios, proporcionalmente ao nú-
mero de alunos das diversas etapas e moda-
lidades da educação básica, matriculados nas 
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de 

atuação prioritária estabelecida nos §§ 2º e 3º 
do art. 211 da Constituição Federal.

III – observadas as garantias estabeleci-
das nos incisos I, II, III e IV do art. 208 da Cons-
tituição Federal e as metas de universalização 
da educação básica estabelecidas no plano 
nacional de educação, a lei disporá sobre:

a) a organização dos fundos, a distribui-
ção proporcional de seus recursos, as diferen-
ças e ponderações quanto ao valor anual por 
aluno entre etapas e modalidades da educação 
básica e tipos de estabelecimento de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) a fiscalização e o controle dos Fundos;
d) o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério da edu-
cação básica.

IV – a União complementará os recursos 
dos fundos a que se refere o inciso II, sempre 
que, no Distrito Federal e em cada Estado, o 
valor por aluno não alcançar o mínimo defini-
do nacionalmente, fixado em observância ao 
disposto no inciso V, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal;

V – a complementação da União de que 
trata o inciso IV será de:

a) dois bilhões de reais, no primeiro ano 
de vigência dos fundos;

b) dois bilhões, oitocentos e cinqüenta 
milhões de reais, no segundo ano de vigên-
cia dos fundos;

c) três bilhões e setecentos milhões de re-
ais, no terceiro ano da vigência dos fundos;

d) quatro bilhões e quinhentos milhões de 
reais, no quarto ano de vigência dos Fundos;

e) no mínimo dez por cento do total dos 
recursos dos fundos a que se refere o inciso 
II deste artigo, a partir do quinto ano de vigên-
cia dos fundos.

VI – a vinculação de recursos à manuten-
ção e desenvolvimento do ensino estabelecida 
no art. 212 da Constituição Federal, suportará, 
no máximo, trinta por cento da complementa-
ção da União, considerando-se para os fins 
deste inciso, o valor previsto no inciso V,

VII – proporção não inferior a sessenta 
por cento de cada Fundo referido no inciso I 
será destinada ao pagamento dos profissio-
nais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício.
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§ 1º A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, observados os parâ-
metros estabelecidos neste artigo, ajustarão 
progressivamente, em um prazo de cinco anos, 
suas contribuições ao Fundo, de forma a ga-
rantir um padrão mínimo de qualidade de en-
sino, definido nacionalmente.

§ 2º Para efeito de distribuição de recur-
sos dos Fundos a que se refere o inciso I de 
caput, levar-se-á em conta a totalidade das 
matrículas no ensino fundamental e considerar-
se-á, para a educação infantil, para o ensino 
médio e para a educação de jovens a adultos, 
um quarto das matrículas no primeiro ano de 
vigência dos Fundos, metade das matrículas 
no segundo ano, três quartos das matrículas 
no terceiro ano e a totalidade das matrículas 
a partir do quarto.

§ 3º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput será alcançado gradativamente nos 
primeiros quatro anos de vigência dos fundos, 
da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes dos arts. 155, inciso II; 158, inciso 
IV; 159, inciso I, alíneas a e b e inciso II, da 
Constituição Federal:

a) dezesseis inteiros e vinte e cinco cen-
tésimos por cento, no primeiro ano;

b) dezessete inteiros e cinco décimos 
por cento, no segundo ano;

c) dezoito inteiros e setenta e cinco cen-
tésimos par cento, no terceiro ano;

d) vinte por cento, a partir do quarto 
ano;

II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos arts. 155, incisos I e III; 
157, inciso II; 158, incisos II a III da Constitui-
ção Federal;

a) cinco por cento, no primeiro ano;
b) dez por cento, no segundo ano;
c) quinze por cento, no terceiro ano;
d) vinte por cento, a partir do quarto 

ano.”
§ 4º Os valores da complementação da 

União a que se referem às alíneas a,  b,  c  e d 
do inciso V do caput serão atualizados, anual-
mente, a partir da promulgação desta Emenda, 
por meio do índice oficial da inflação.

§ 5º Os recursos recebidos à conta dos 
fundos instituídos no inciso I deste artigo se-
rão aplicados pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios exclusivamente nos 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 
211 da Constituição Federal.”(NR)

Art. 7º o valor anual mínimo por aluno do ensino 
fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, não 
poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmen-
te no ano anterior ao da vigência desta Emenda.

Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, mantidos os eleitos do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 

14, de 1996, até o inicio da vigência dos Fundos nos 
termos desta Emenda Constitucional.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência consulta se algum partido encaminha voto 
que não seja “sim”.

Todos “sim”? (Pausa.)
A Presidência determina que os encarregados 

do painel eletrônico registrem o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os 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. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para 
que venham a plenário, pois estamos em pleno perí-
odo de votação nominal, pelo sistema eletrônico, do 
segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição 
do FUNDEB. Trata-se de votação em segundo turno 
que requer quorum qualificado de 308 votos “sim”.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito 
aos Deputados do PFL que venham a plenário para 
votar “sim”, devido à importância da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. 
S.Exa. dispõe de 6 minutos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vamos dar continuidade ao saudá-
vel debate que estamos tendo com a bancada do PT, 
especialmente o Líder Henrique Fontana, que ontem, 
após meu pronunciamento, fez o seu. 
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Recomendo que ele tome conhecimento dos da-
dos que estão no Banco Central. Ontem ele confes-
sou não haver compreendido bem o emaranhado de 
números que o Deputado Alberto Goldman trouxe à 
tribuna para rebater o pronunciamento que ele fizera 
anteriormente.

Diz o Deputado: “Talvez ele aceite o desafio que 
faço agora. Quero procurar ser prático, para que não 
haja dúvidas sobre os dados que estamos compa-
rando”.

Desafio aceito.
Recomendo  a ele que estude com mais carinho 

as fontes do Banco Central, que analise a dívida bruta, 
a dívida interna e a dívida mobiliária e que verifique o 
enorme crescimento da dívida do início do Governo 
Lula até 2005. 

Mas, Sr. Presidente, além disso – e isso é bom 
porque vamos complementando as informações e lendo 
as notícias de hoje –, ele não compreendeu nosso pro-
nunciamento quando destacamos o prejuízo que estava 
sendo causado ao povo brasileiro pela política adotada 
em relação ao Fundo Monetário Internacional. 

Temos hoje uma matéria, que pode ser acompa-
nhada na Folha de S.Paulo, que repete exatamente o 
que foi dito ontem. Tal matéria, da economista Eliana 
Cardoso, mostra que houve uma perda, com a decisão 
do Governo Federal de fazer publicidade mediante o 
pagamento do acordo com o Fundo, de 4% do PIB. 
Isso foi dito ontem, repito, a partir da matéria da eco-
nomista da FGV Eliana Cardoso.

Passo a ler pequeno trecho de matéria que diz 
o seguinte: 

“O Governo aumentou sua dívida inter-
na em 72,7 bilhões de reais para financiar a 
redução do endividamento externo promovida 
ao longo de 2005. 

O  valor, que corresponde a 3,76% do 
PIB – portanto, menor do que o número que 
eu dei ontem, de 4% do PIB –, foi obtido por 
meio da emissão de títulos públicos negocia-
dos no mercado financeiro doméstico”.

Portanto, fica clara a razão pela qual há um bru-
tal aumento da dívida interna. O que era dívida exter-
na transformou-se em dívida interna exatamente pela 
emissão de títulos públicos.

Continua o jornal: “Os números calculados pelo 
Banco Central se referem ao desempenho fiscal em 
todo o setor público, embora o maior peso venha das 
operações do Governo Federal. Em 2005, a estratégia 
de redução da dívida externa líquida envolveu, entre 
outros, o pagamento antecipado de 15,5 bilhões de 
dólares ao Fundo Monetário Internacional”. 

É exatamente aquilo que nós dissemos. Para 
pagar 15,5 bilhões de dólares, houve emissão de tí-
tulos públicos, aumentou-se a dívida interna, que é 
paga em SELIC.

A vantagem dessa estratégia, segundo o Governo, 
estaria na redução da vulnerabilidade externa do País. 
Isso nós dissemos também ontem. Mas qual é a vantagem 
da vulnerabilidade numa época em que o mundo nada 
em dólares, o mundo está absolutamente capitalizado? 
Recursos fluem abundantemente; não há momento ou 
perigo algum à vista de termos uma crise internacional 
como tivemos no período do Fernando Henrique Cardo-
so, seja do México, da Ásia, da Argentina ou de quem for, 
que possa afetar brutalmente a economia brasileira.

Continua dizendo o jornal: “Se a dívida se reduz, di-
minuem também os gastos com juros referentes a esses 
compromissos. Além disso, torna-se menor a necessida-
de do Governo de possuir dólares para poder pagar seus 
credores internacionais. Existe, porém, um custo. Devido 
às altas taxas de juros do Brasil, a dívida contraída no mer-
cado doméstico pode-se traduzir em encargos financeiros 
maiores do que os que incidem sobre o endividamento 
externo”. É exatamente o que dissemos ontem.

“Para  se ter uma idéia, em dezembro passa-
do, 52% dos títulos do Governo Federal negociados 
no País eram corrigidos pela taxa SELIC, hoje em 
17,25% ao ano. Já os juros pagos pelos bônus da dí-
vida externa brasileira têm oscilado entre 7% e 8%.” 
Trocamos esse percentual por 17%, 18%. Portanto, a 
dívida ampliou-se.

E diz mais: “No ano passado, o País registrou 
um déficit público de 63 bilhões de reais, equivalente 
a 3,29% do PIB. Significa que em seu conjunto o setor 
público brasileiro gastou 63,6 bilhões de reais a mais 
do que arrecadou durante o ano de 2005. Para financiar 
esse déficit, o Governo pode optar em buscar emprés-
timos externos ou internos. Como o plano era justa-
mente reduzir o endividamento contraído no mercado 
externo, foi preciso recorrer à dívida interna”.

É exatamente o que temos dito neste microfone, 
confirmando aquilo que dissemos ontem e que temos 
dito todos esses anos.

E quando afirmei que o Governo está pagando 
no mínimo 3 bilhões de reais ao ano e que a econo-
mia feita na antecipação ao fundo lhe dá apenas 2 bi-
lhões de reais, significa que, a cada ano, o Governo 
está despendendo 1 bilhão de reais a mais; quando  

eu disse que esse é um preço muito alto para publici-
dade do Governo, que era muito mais do que o custo 
da publicidade paga ao Duda Mendonça, o Deputado 
Henrique Fontana entendeu mal, pensou que eu esta-
va me referindo ao processo eleitoral, ao caixa 2. Mas 
não estou falando sobre isso. Estou dizendo que Duda 
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Mendonça, que faz publicidade para o Governo, tem 
contratos com órgãos do Governo que não chegam a 
1 bilhão de reais por ano, que foi o custo da medida 
tomada pelo Governo Federal, o que é brutal para a 
economia brasileira. E apenas e tão-somente para fa-
zer publicidade de que está antecipando o pagamento 
ao Fundo Monetário Internacional.

Sr. Presidente, no dia de hoje os jornais também 
mostram dados levantados pelo grupo de conjuntura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro: a economia no 
ano passado cresceu só 2,2%. Conclui mais adiante: 
“A economia não está deslanchando neste momento, 
de acordo com o boletim da UFRJ, porque está sob 
contágio da forte alta dos juros promovida pelo Banco 
Central, entre setembro de 2004 e maio de 2005... O 
Governo atual deve encerrar com crescimento médio 
do PIB nos seus quatro anos abaixo de 3%...”

Esse  é o grande crescimento do Governo Lula 
neste momento internacional de grande crescimento.

Lembro, mais uma vez, aos Srs. Deputados que 
se as exportações brasileiras cresceram não foi por 
nenhuma ação do Governo Lula. Digam-me qual foi 
a medida do Governo, qual foi a reforma feita pelo 
Governo Lula para que a exportação crescesse. O 
crescimento deu-se por 2 fatores: primeiro, a base da 
transformação do Estado brasileiro, que foi implementa-
da nos últimos 10 anos; as transformações estruturais 
na sociedade brasileira e na economia brasileira nos 
últimos 10 anos; em segundo lugar, o crescimento da 
economia mundial. Não fosse o crescimento da China, 
da Índia, em valores de 8% a 9% ao ano, dos Estados 
Unidos, dos países asiáticos, da Europa, do Japão, não 
teríamos certamente esse crescimento.

Portanto, ele não se deve nem a Lula nem ao Go-
verno, mas à sociedade brasileira e ao bom momento 
por que está passando a economia internacional.

Muito obrigado.
O   SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
convocar os Parlamentares a vir ao plenário, pois es-
tamos em uma votação importante para a educação 
brasileira. O PFL está aqui dando todo o seu apoio. 
Peço que venham, que não deixem de votar em uma 
hora como esta. Trata-se da PEC do FUNDEB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera mais uma vez o apelo aos Srs. Par-
lamentares presentes nas diferentes dependências da 
Casa para que venham ao plenário. Estamos votando, 
em segundo turno, a PEC do FUNDEB, consensual, 

para a educação brasileira. Já votaram 225 Deputados 
precisa-se de um quorum qualificado de 308. Há mais 
de 380 Srs. Parlamentares na Casa, portanto, a Presi-
dência reitera o apelo para que venham ao plenário e 
exerçam o mais sagrado direito parlamentar, o voto.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é exa-
tamente esse o apelo da bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
390 Deputados na Casa.

O  SR. LUIZ PIAUHYLINO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder 
permitiu, portanto, quero, com muita tristeza, registrar 
o falecimento do ex-Deputado Ribeiro Godoy, nascido 
na terra de V.Exa., Serra Talhada, homem que honrou 
a Assembléia Legislativa de Pernambuco. Associo-me, 
neste momento, a toda a sua família, a seus filhos, 
ao meu amigo Abelardo Godoy, que foi Vereador de 
Bonito. 

Dito isso, quero pedir a V.Exa. que determine a 
divulgação desta manifestação de pesar em todos os 
órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas me associar pessoalmente às condolências 
pelo falecimento do ex-Deputado Ribeiro Godoy. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Presidência já fez o mesmo em nome da Mesa Dire-
tora e em nome pessoal.

V.Exa. será atendido, Deputado Roberto Freire.
O SR. JORGE GOMES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha dos Deputados Roberto Freire e Luiz Piauhylino, 
também gostaria de manifestar minha solidariedade 
à família e o pesar pelo falecimento do ex-Deputado 
Ribeiro Godoy. 
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Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pede a atenção do Plenário. Vou conceder 
a palavra ao nobre Líder Deputado Severiano Alves, 
pelo PDT, e, em seguida, vou iniciar o que acertamos. 
Compromisso é para ser cumprido, ou seja, a Deputada 
Iara Bernardi será a primeira oradora e falará duran-
te 5 minutos a favor da matéria. Em seguida, falarão 
os Deputados Alice Portugal, Paulo Rubem Santiago, 
Fátima Bezerra, Fernando Coruja e assim por diante. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Severiano Alves, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil 
hoje dá um passo importante para o seu desenvolvi-
mento. Trata-se de um projeto que todos nós, acredi-
to, sem nenhuma coloração partidária, queremos ver 
aprovado. Essa  emenda constitucional – tive a honra 
de presidir a Comissão Especial que a discutiu – é da 
mais alta importância. Nós já temos a experiência do 
FUNDEF, de cuja aprovação também tive oportunidade 
de participar, como Presidente da Comissão de Edu-
cação. Vejo no FUNDEB a possibilidade de ampliar 
o desenvolvimento da educação e de todos os seto-
res da economia brasileira. Todos sabemos que sem 
educação nenhum país poderá ter avanço nas áreas 
social, de tecnologia, do conhecimento humano. Edu-
cação é fundamental.

Sr. Presidente, o FUNDEB, que amplia os recursos 
para toda a educação básica, é uma aspiração antiga 
de todos os brasileiros. Nós, que lutamos tanto nesta 
Casa para criar uma emenda constitucional para pro-
teger a educação infantil, estamos vendo consagrado 
esse desejo com a emenda constitucional do FUNDEB. 
Temos a universalização da educação fundamental 
hoje, e com o FUNDEB vamos também universalizar 
a oferta de vagas na pré-escola e garantir as vagas 
para creches. 

Entendo  que esse projeto teve 2 significativos 
avanços, até porque o Governo nos permitiu alterá-lo 
substancialmente, quer com a inclusão da creche, que 
não estava contemplada anteriormente, quer com a 
criação do piso salarial nacional para os professores. 
Para nós, isso é muito importante.

Quero também registrar que, como muitos Líderes 
e muitos Deputados da Comissão já disseram, foi um 
trabalho coordenado por mim, como Presidente, e rela-
tado pela Deputada Iara Bernardi. Os partidos tiveram 
a oportunidade de contribuir, e muito. A discussão foi 
aberta e tivemos a felicidade de aprovar esse projeto 
por unanimidade. Algo raro, Sr. Presidente, numa Co-
missão tão importante e com assunto tão complexo.

Portanto, para nós é muito importante. Significa o 
resgate da cidadania brasileira por meio da educação. 
E eu não poderia deixar de, como representante de um 
partido trabalhista e democrático, elogiar a iniciativa do 
Governo de nos enviar o projeto relativo ao FUNDEB. Se 
os recursos são poucos, pelo menos tivemos um avanço 
muito grande, pois, se hoje a União transfere cerca de 
450 milhões para a educação, passará a transferir, já 
no primeiro ano, cerca de 2 bilhões de reais.

Não podemos ser contra um projeto dessa mag-
nitude. Temos de colocar os pés no chão e elogiar, 
porque nós, do Congresso Nacional, teremos a opor-
tunidade de aumentar cada vez mais os recursos para 
a educação brasileira.

Sr. Presidente, eu me contento também com a 
criação do piso salarial nacional. Essa foi uma iniciativa 
defendida por nós nesta Casa, e teve o apoio de todos 
os membros da Comissão. Acho que a primeira exigência 
para que tenhamos uma maior qualidade de ensino deve 
ser a valorização do professor. Agora, os planos de cargos 
e salários dos Municípios vão ter de respeitar um piso 
mínimo, e vamos fiscalizar aqueles que não cumprirem 
esse piso. Dessa forma, o professor terá a oportunida-
de de estudar, de se dedicar mais à educação, pois vai 
ganhar mais e, conseqüentemente, diminuir sua carga 
horária de trabalho. Isso possibilitará a melhoria do seu 
intelecto e também da qualidade do ensino.

Para o PDT é uma honra apoiar esse projeto, 
porque a educação é a bandeira número um da nossa 
luta democrática.

O  SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o quorum 
já foi atingido. É preciso avisar os Parlamentares para 
que venham logo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Presidência comunica a V.Exas. o seguinte: acordo fir-
mado nesta Casa tem de ser cumprido. Prometemos 
que iniciaríamos a discussão. Portanto, vou dar a pala-
vra à Relatora Deputada Iara Bernardi, por 5 minutos. 
Há também outros Líderes pedindo a palavra, como a 
Deputada Luciana Genro e o Líder do meu partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
que, posteriormente, quando melhor atender aos tra-
balhos da Casa, me conceda a palavra para uma 
questão de ordem.



06390 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O  SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB – MG. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tomo a liberdade de não invocar nenhum artigo do 
Regimento Interno para justificar minha questão de 
ordem justamente porque sua motivação não está no 
Regimento.

Qual  é a minha questão de ordem? Já vi vá-
rios Presidentes, inclusive V.Exa., dizerem aqui que 
o Presidente – seja em exercício, como V.Exa. neste 
momento, ou o Presidente da Casa – tem de ser es-
cravo do Regimento Interno. Vários Parlamentares já 
invocaram esta expressão: “O Presidente da Casa tem 
de ser escravo do Regimento.” Inclusive o Primeiro 
Vice-Presidente, José Thomaz Nonô, diz isso muitas 
e muitas vezes.

O acordo de Líderes, que não é regimental – pro-
curei nos 282 artigos e não encontrei –, foi criado para 
superar todo e qualquer não entendimento a respeito 
do Regimento, desde que haja unanimidade. O Presi-
dente da Casa tem de ser literalmente um escravo do 
Regimento, e o acordo de Líderes só pode se sobre-
por ao Regimento desde que haja uma concordância 
de toda a Casa. Em termos regimentais, não existe a 
expressão “invocar o acordo de Líderes” para que não 
se cumpra o Regimento desta Casa.

Sr. Presidente, feita essa advertência, formulo a 
seguinte questão de ordem: o acordo de Líderes se 
sobrepõe ao Regimento ou não? 

Quero dizer o motivo da minha questão de ordem. 
A partir de agora, vou usar de todos os instrumentos 
regimentais, nas segundas e sextas-feiras, em rela-
ção ao painel, para que esta Casa fique com a pauta 
travada, naquilo que regimentalmente me couber, e o 
Governo, que é maioria, aprenda a respeitar os inte-
resses legislativos dos Parlamentares. 

Há um PLC que consta da pauta da convocação 
extraordinária desta Casa. Na reunião de Líderes, na 
semana passada, o Governo solicitou ao Líder do 
PMDB, Deputado Wilson Santiago, que não colocas-
se em discussão esse projeto, independente da dis-
cussão de mérito, porque alguém do Governo vetava 
essa questão. Há duas semanas que estou esperando 
que o Governo diga quem está vetando a discussão 
política dessa matéria e ele não responde. Isso é um 
desrespeito, Sr. Presidente, para com aqueles que não 
querem entrar em acordos não republicanos. 

Quero dizer a V.Exa, como já disse ao meu Líder, 
que vou ser um escravo do Regimento em toda e qual-

quer questão a fim de atrapalhar, para que se aprenda 
a respeitar os Deputados desta Casa.

Então, a minha questão de ordem a V.Exa. é 
esta: saber se o acordo de Líderes se sobrepõe ao 
Regimento e se o Presidente em exercício tem que 
ser escravo desse Regimento.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Cabo Júlio, 
regimentalista criterioso que é, solicito a V.Exa. que 
também vote, para que avancemos no quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai responder a questão de ordem do 
Deputado Cabo Júlio.

O acordo de Líderes não pode contrariar o Re-
gimento. O acordo de Líderes é feito em nome das 
bancadas, mas em todos os casos que não contra-
riem o Regimento.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, estou sa-
tisfeito com a resposta de V.Exa. Muito obrigado.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar sobre a PEC nº 536, de 1997, e o substitutivo de 
sua autoria, tão bem aceito, que obteve a unanimida-
de, concedo a palavra à nobre Deputada Iara Bernardi, 
que dispõe de 5 minutos.

A SRA. IARA BERNARDI (PT – SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, quero relembrar aqui o processo de cons-
trução que aconteceu para que nós chegássemos até 
aqui e tivéssemos a unanimidade dos partidos a favor 
desse projeto de lei.

Primeiramente, por 2 anos, o Ministério da Edu-
cação debateu esse projeto de lei com todos aqueles 
setores que serão os gestores do FUNDEB, o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização do Magistério.

Esta  construção trouxe o projeto a esta Casa, 
após um debate que envolveu Prefeituras – e hoje pa-
rece que não há mais a preocupação em relação às 
Prefeituras e às administrações municipais – os Go-
vernos Estaduais, as suas entidades representativas, 
tudo isso orientado e acompanhado pelo Ministro da 
Educação Fernando Haddad nesses quase 2 anos. 

Recebemos nesta Casa uma legislação já de-
batida, construída, fundada em princípios que foram 
aceitos pelas Prefeituras e pelos Governos Estaduais. 
Naquilo que houve impasse não se avançou, e essa 
foi a grande tarefa da Comissão Especial, como disse 
o Deputado Severiano Alves, que a presidiu. 

A maioria dos integrantes da Comissão Especial 
já tinha conhecimento da matéria; de alguma forma já 
tinham debatido nas suas instâncias, nas suas cida-
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des, nos seus Estados essa proposta que vem suce-
der o FUNDEF. Um grande trabalho de consenso foi 
sendo construído de forma gradativa na Comissão 
Especial. 

Tivemos avanços, conseguimos mais recursos, 
fizemos enfrentamento com a área econômica do Go-
verno e obtivemos mais recursos, contemplando uma 
reivindicação básica, que era a de se alocar mais re-
cursos para o FUNDEB. Conseguimos aumentar o va-
lor inicial da contrapartida da União em 2 bilhões no 
primeiro ano, 4 bilhões e 500 milhões no quarto ano e 
aquela reivindicação maior: que a partir do quinto ano 
a União contribuiria, com o repasse aos fundos esta-
duais, com um percentual fixo de 10%.

Conseguimos  avançar também no conceito de 
piso salarial nacional para os professores. Não seria 
possível falar em qualidade de ensino se não avançás-
semos nesse aspecto. Na futura lei ordinária, ou outras 
leis, se vai debater qual será o piso salarial nacional 
do professor, abaixo do qual nenhum profissional pode 
receber no País. As Prefeituras Municipais e Governos 
Estaduais deverão ainda instituir planos de carreira, 
pois não se pode ter um piso salarial nacional se não 
houver plano de carreira. 

Sr. Presidente, avançamos também em relação 
aos impostos. Havia muitas dúvidas sobre quais im-
postos e contribuições fariam parte da cesta de contri-
buição dos fundos estaduais. Retiramos o Imposto de 
Renda, que era uma questão polêmica – falou-se que 
seria impossível trabalhar com o Imposto de Renda. 

Então, avançamos no que tange aos recursos, 
ao piso salarial nacional, ao plano de carreira, à con-
tribuição dos impostos. 

Aproveito a oportunidade para ressaltar que al-
gumas preocupações das Prefeituras, dos Governos 
Estaduais e dos Deputados serão novamente debati-
das na lei ordinária que vai regulamentar o Fundo de 
Educação Básica, discussão que será tão importante 
quanto a que estamos fazendo agora. 

Não posso deixar de lembrar a grande luta para 
incluir a educação infantil e contemplar as creches no 
FUNDEB. Houve um movimento nacional, as entida-
des e esta Casa se mobilizaram, realizamos campanha 
nacional pelo direito à educação, e as creches foram 
contempladas. O FUNDEB é, de fato, um fundo de 
educação básica constituído para contemplar a edu-
cação infantil como um todo, as creches. Ele contribui 
para que a educação fundamental continue prioritária 
e obrigatória; estende o ensino médio para todos os 
jovens e cuida da educação de jovens e adultos.

Construímos  um FUNDEB de verdade com re-
cursos definidos da União. A Comissão Especial desta 
Casa avançou para que se alcançasse consenso para 
a lei da educação mais importante que votamos.

Parabenizo a Casa, a Comissão Especial e todos 
os que trabalharam por esse projeto.

Era o que tinha a dizer.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Delga-
do, Presidente da Comissão de Educação e Cultura.

O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, este é um momento de crispação muito 
forte na política partidária brasileira. Com isso, as áreas 
de risco da política e a irracionalidade crescem mui-
to, galopam as injustiças e, principalmente, sobem de 
valor as ações de pessoas que, em tempos normais, 
não se projetariam.

A exceção se faz com a tramitação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização do Magistério – FUNDEB.

Na  condição de Presidente da Comissão de Edu-
cação, não posso deixar de registrar o que disse na 
votação em primeiro turno: Governo e Oposição podem 
estar separados, mas não devem estar divididos. 

A tramitação por via rápida – quando consegui-
mos um maior número de colegas da Comissão Espe-
cial, oriundos da Comissão Permanente de Educação 
– revela o acerto da decisão dos colegas que traba-
lham com educação nesta Casa há muito tempo e o 
sucesso do relatório da Deputada Iara Bernardi, nos-
sa colega e membro da Comissão de Educação, e do 
Deputado Severiano Alves, Presidente da Comissão 
Especial do FUNDEB. 

Boa vida desejamos ao FUNDEB no Senado 
Federal e boa vida para os estudantes brasileiros! Os 
Governos Federais não são corridas de 100 metros, 
em que um se distingue do outro por ter chegado 
mais rápido ao seu objetivo. Os bons Governos são 
continuidades administrativas, e o FUNDEB é a boa 
prova disso. 

Agradeço a V.Exa. e cumprimento todos os co-
legas. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Deputada Luciana Genro, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL. 

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há 
pouco realizamos, na reunião de Líderes, debate sobre 
o projeto que trata da mudança na legislação eleito-
ral, de autoria do Senador Jorge Bornhausen. Foi feita 
uma proposta de substitutivo, elaborada pelo Depu-
tado Moreira Franco.

Em primeiro lugar, acredito que a única forma 
de findarmos ou pelo menos diminuirmos considera-
velmente o abuso do poder econômico, o caixa 2 e 
a enorme desigualdade que existe entre os partidos 
nas campanhas eleitorais é acabarmos com o finan-
ciamento privado delas.
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É um tema polêmico e dificilmente seria aprovado 
no curto espaço de tempo que temos para o debate 
agora com vistas às eleições de 2006. O mínimo que se 
pode fazer para combatermos essas distorções neste 
momento é o estabelecer um teto para os gastos da 
campanha eleitoral. Se não o fizermos, as modificações 
propostas – proibição de showmícios ou de propagan-
das nos postes das cidades – serão mera perfumaria, 
uma vez que os partidos deixarão de gastar os recur-
sos nessas questões para gastá-los de outra forma, 
compra de cabos eleitorais, aluguel de consciências, 
o que a grande maioria dos partidos pratica para con-
seguir apoio nas campanhas eleitorais.

Mas alerto para outro elemento muito sério, conti-
do na proposta em discussão na reunião de Líderes, que 
é a possibilidade de as empresas terem benefício fiscal 
para fazerem doações às campanhas eleitorais.

Essa é uma distorção absolutamente inaceitável: 
a possibilidade de um financiamento público interme-
diado por empresas privadas, ao qual terão acesso 
apenas os partidos que se dispõem a defender os in-
teresses dessas empresas.

Essa  é uma aviltante proposta para os partidos 
que pretendem ser legítimos representantes do povo 
e não agentes públicos dos interesses privados, como, 
lamentavelmente, é a grande maioria.

Outro elemento que considero muito importante 
para este debate é a proposta de que os partidos te-
nham de divulgar na Internet os seus gastos de cam-
panha. Trata-se de uma proposta positiva contida no 
relatório do Deputado Moreira Franco. Entretanto, a 
proposta não contempla um elemento fundamental 
quando proíbe seja divulgado, neste mesmo sítio da 
Internet, o nome dos doadores, sejam pessoas físicas, 
sejam empresas privadas. 

Ora, é absolutamente salutar para a democracia 
que as pessoas saibam quem está por trás do financia-
mento dos candidatos. Uma vez que não conseguimos 
acabar com o financiamento privado, pelo menos va-
mos possibilitar à população o conhecimento de quais 
forças econômicas financiam as candidaturas. Caso 
isso não ocorra, continuaremos com as doações no 
escuro e a população não saberá quem está por trás 
de cada candidatura. 

Tenho a convicção de que somente o fim do finan-
ciamento privado nos pode dar um pouco de luz nesta 
democracia tão empobrecida e tão fraudada. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei-
xo registrado que, apesar de todos os partidos terem 
encaminhado o voto “sim”, de o trabalho da Deputada 

Iara Bernardi ter sido extremamente importante, assim 
como o do Presidente Severiano Alves, o FUNDEB 
não atende aos professores aposentados, deixa-os 
de lado. 

A Associação dos Professores Aposentados do 
Magistério Público do Estado de São Paulo – APAM-
PESP fez a denúncia de que o FUNDEB não atende 
aos professores aposentados, abandona-os à própria 
situação, deixa-os à margem.

Não nos podemos esquecer de que os professo-
res aposentados serviram durante longo tempo à edu-
cação e não podem ser tratados dessa maneira. Aliás, 
parece que, no País, de maneira geral, os aposentados 
podem ser tratados com pouco caso, haja vista que, 
com o aumento do salário mínimo, os aposentados que 
ganham salário mínimo são largados e abandonados 
à própria sorte. A culpa não é só do Executivo, é des-
ta Casa também, que não cobra que seja dispensado 
esse tratamento aos aposentados.

Ainda na votação em primeiro turno votei contra. 
Naquela época também alertei V.Exas., porque as Pre-
feituras estavam sendo sobrecarregadas em favor dos 
Estados e da própria União. 

Portanto, Sr. Presidente, o “não” é um protesto 
em relação aos professores aposentados. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, no gabi-
nete da Presidência, reuniram-se Líderes para começar 
a organizar um acordo em torno do Projeto de Lei nº 
5.855, que altera regras de propaganda eleitoral. 

Chamo a atenção de V.Exas. e indago à Mesa 
se a tramitação legislativa do projeto aqui votado se 
esgota no Senado Federal ou surgirá projeto da Câ-
mara dos Deputados que, se alterado pelo Senado, 
voltará para a Câmara. 

Essa é a primeira questão. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-

bre Deputado Miro Teixeira, a questão é mais profun-
da do que se pensa. Não se pode imaginar que seja 
algo superficial.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não. Foi pensada como 
uma questão profunda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 
muito profunda a questão. A matéria é do Senado. A 
Câmara alterando-a, o Senado tem a última palavra. 
Quanto à iniciativa das leis, esta deve ser sempre da 
Câmara. A questão é muito profunda e V.Exa. tem ra-
zão nesse problema.

O SR. MIRO TEIXEIRA – É isso.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O Sr. 

Secretário-Geral avisou que os Líderes estão propondo 
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que se negocie com o Senado para que aprove rigo-
rosamente o que sair daqui. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Logo, é uma questão 
de fé. Vamos acreditar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 
uma questão de fé.

O SR. MIRO TEIXEIRA – E não tem previsão 
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Não.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Assim, passo à segunda 
questão. Peço ação política aos Srs. Deputados. 

Pela tradição do Direito Eleitoral brasileiro, têm 
início as leis na Câmara dos Deputados, porque todo o 
processo eleitoral é definido pela eleição para a Câmara 
dos Deputados – todo o processo eleitoral no que se 
refere a fundo partidário e a tempo de televisão. Além 
do mais, a Câmara dos Deputados é a representação 
do povo, o Senado é a representação dos Estados. 
Cabe, pois, à Câmara dos Deputados iniciar e concluir 
o processo legislativo.

Na Constituição, o Dr. Ulysses Guimarães teve 
a preocupação de estabelecer que os projetos de 
iniciativa do Executivo começassem a tramitar pela 
Câmara dos Deputados, exatamente por essa visão, 
para que se concluísse todo o processo na Câmara 
dos Deputados.

Quero  alertar V.Exas. do que se está passan-
do, e peço-lhes que leiam os projetos que vieram do 
Senado e o substitutivo que está sendo elaborado na 
Câmara. Eu lhes asseguro que aqui está sendo punida 
a campanha eleitoral. Ela será lançada na clandestini-
dade. O poder econômico trabalhará mais livremente, 
inclusive no caixa 2, ou principalmente no caixa 2, e 
os grotões serão recuperados no velho esquema do 
coronelato da velha República brasileira.

Na próxima semana, essa matéria será apreciada 
por V.Exas. quanto ao mérito. Peço apenas o exame 
profundo do que se está passando, a começar pela 
primeira questão de ordem, que será o encerramento 
da tramitação legislativa no Senado Federal.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

conceder a palavra ao nobre Deputado Sandro Mabel, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PL.

Antes, peço desculpas a S.Exa., porque tinha pre-
ferência da palavra, pois o Líder pode pedi-la a qualquer 
momento da sessão, mas, por ser o meu Líder e por 
nossa amizade pessoal, usei e abusei desse fato.

Tem a palavra o Deputado Sandro Mabel.
O SR. SANDRO MABEL (PL – GO. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar da 
preferência e da hierarquia, devido ao conhecimento 
das pessoas que apresentaram questão de ordem, 
V.Exa. fez muito bem em tê-las priorizado.

Cumprimento  V.Exa., bem como a Mesa e as 
Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Cumprimento 
todos que trabalharam com assiduidade em relação 
a esse tema: o nosso Líder, Deputado Severiano Al-
ves, que foi Presidente da Comissão Especial, órgão 
que trabalhou muito; a nossa Relatora, Deputada Iara 
Bernardi, que também fez um trabalho bonito e pôde 
garantir a unanimidade para a questão do FUNDEB; 
também o Presidente da Comissão de Educação, 
Deputado Paulo Delgado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
fazer uma homenagem especial ao Presidente do PL, 
ex-Deputado Valdemar Costa Neto, que foi autor da 
PEC do FUNDEB. Ele foi quem a idealizou, junto com 
outros companheiros nossos, demonstrando a visão 
que o PL tem da educação e a luta que o partido sem-
pre teve por esse setor. O nosso Presidente Valdemar 
Costa Neto trabalhou junto com outros companheiros 
para que pudéssemos ter hoje a vitória da educação, 
por um País cada vez melhor. Portanto, a Valdemar 
Costa Neto o nosso abraço pela sua iniciativa. 

Também quero, Sr. Presidente, abordar importante 
tema. Ontem, na abertura do ano judiciário, o Presi-
dente do Supremo, Ministro Nelson Jobim, rebateu as 
críticas que vem recebendo nos últimos dias.

Sras. e Srs. Deputados, a fala do ilustre magistra-
do nos lembra alguns fatos que, pela sua importância, 
devem ser aqui também relembrados.

O  Presidente do STF, consciente de seu papel, 
tem atuado como verdadeiro magistrado. Seu propó-
sito tem sido o da defesa intransigente das garantias 
individuais e do Estado Democrático de Direito. Nada 
mais tem feito o ilustre Ministro do que preservar o 
preceito constitucional da harmonia e independência 
dos Poderes.

Concordo inteiramente com a afirmativa do Pre-
sidente daquele órgão quando diz que o Supremo Tri-
bunal Federal não pode curvar-se e jamais se curvará 
a patrulhamentos escusos. Pelo contrário, a Suprema 
Corte do País tem agido como guardiã na defesa dos 
direitos individuais e coletivos.

Esses direitos não podem ser pisoteados em 
nome de interesses de determinados grupos.

Sras. e Srs. Parlamentares, disse ainda o Minis-
tro Jobim, na sua fala de ontem, que tem recebido, 
de algumas minorias, o repúdio e não o aplauso. Mas 
isso não o tem incomodado. Sabe o ilustre magistra-
do que a preservação dos direitos fundamentais está 
acima das invasões de privacidade, das presunções 
indiscriminadas de culpas e das verdadeiras fogueiras 
das inquisições modernas.

Em síntese, Sras. e Srs. Deputados, o Supremo 
tem lutado para que não retornemos à barbárie dos 
tempos ditatoriais. Os que levianamente acusam o 
Ministro Nelson Jobim não são, obviamente, os mes-
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mos daquele período. São outros. Como outros são 
os métodos e os fundamentos. Antes, os ditadores de 
plantão invocavam a “segurança pública” para coagir. 
Atualmente, escoram-se num ilusório “clamor público” 
para acusar, para transgredir direitos pessoais.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
manifesto meu total apoio às declarações do Presi-
dente Nelson Jobim, homem íntegro e conciliador, 
dono de irretocável trajetória profissional e política 
que nos tem prestado relevantes serviços em defesa 
da democracia.

Ao  cumprimentar o Ministro Jobim, quero cum-
primentar todo o Supremo Tribunal Federal.

Continue nessa árdua luta, Sr. Ministro, em defesa 
da grande nação que estamos ajudando a construir.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espero 
que possamos seguir esse exemplo, não tornar esta 
Casa um tribunal de exceções. Devemos tomar cuidado 
com as nossas acusações em CPIs, em Comissões 
e em tudo mais. Precisamos ter a coragem de julgar. 
Não podemos julgar simplesmente pela pressão da 
chamada opinião pública ou pela pressão da mídia. 
Não podermos julgar com essas acusações.

Às vezes, ao saber de algumas acusações e ao 
ver que veículos de comunicação que têm concessões 
nacionais ganham dinheiro com isso, que usam esta 
Casa ou recursos desta Casa gratuitamente muitas 
vezes, como os telefones que são utilizados em to-
das as redações, pergunto-me se isso é justo. É justo 
também. Mas devemos ter o cuidado de preservar os 
direitos individuais, preservar a justiça. E esta Casa 
não deve dobrar-se, simplesmente acusar ou julgar 
por pressões.

Deus nos guie e abençoe para que possamos 
ter sempre a certeza de que nossa consciência fala-
rá mais alto, não acusaremos, não julgaremos nem 
adotaremos procedimentos dos quais nos possamos 
envergonhar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência informa o seguinte: considerando que a 
sessão das 14h é destinada a debates e trabalho de 
Comissões; considerando que a pauta da semana foi 
esgotada, inclusive com a votação de 4 propostas de 
emenda à Constituição, do projeto de lei que cria a 
Super-Receita e de outras matérias importantes para 
a vida do País, o Presidente Aldo Rebelo, levando 
em conta o apelo de vários Parlamentares, resolveu 
transferir o painel desta sessão extraordinária para a 
sessão das 14h.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse proce-
dimento é regimental?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
é regimental, Deputado, é um acordo.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, não é re-
gimental.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Se 
V.Exa. não concorda, então haverá um novo painel 
às 14h.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que siga a lista rigorosamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Se-
guirei a lista rigorosamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Rubem San-
tiago, que falará a favor. (Pausa.) Ausente.

A   SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, mais uma vez expresso minha 
alegria por votarmos, em segundo turno, a PEC que 
cria o FUNDEB. 

Nesta oportunidade, destaco o trabalho do Depu-
tado Vilmar Rocha, Relator na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania; do Deputado Severiano 
Alves, Presidente da Comissão Especial, e da nossa 
companheira de bancada Deputada Iara Bernardi, do 
PT de São Paulo, que teve a capacidade de promover 
o diálogo de todas as forças partidárias presentes na 
Comissão Especial, da qual tive orgulho de fazer parte 
na condição de Vice-Presidenta. 

Aos professores e à sociedade brasileira, quero  
dizer que temos clareza absoluta de que estamos de-
finindo uma política que se constituirá num marco na 
educação brasileira. 

Homenageio os 2,5 milhões de professores brasi-
leiros, em especial os rio-grandenses-do-norte. Desejo 
dizer-lhes que a PEC do FUNDEB é também uma home-
nagem não só à nossa geração, mas também à de Paulo 
Freire, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira e tantos que 
lutaram pela educação no Brasil. Valeram as batalhas 
travadas, os esforços despendidos e a capacidade de 
sonhar, de não desistir e de perseguir objetivos.

A  principal mudança que o FUNDEB encerra 
reside em sua abrangência. Enquanto o FUNDEF 
atendia apenas ao ensino de 1ª a 8ª série, o FUNDEB 
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abrangerá a faixa de crianças até 3 anos e os ensinos 
fundamental e médio.

Desejo ainda ressaltar, Sr. Presidente, a parti-
cipação financeira da União na cesta do FUNDEB, a 
qual até então tem sido tímida: apenas 500 milhões 
de reais. É mentira a afirmação de que a União não 
vai disponibilizar mais recursos. Vai disponibilizar mais 
recursos, sim! Vai passar de 500 milhões de reais para 
4,5 bilhões de reais ao longo de 4 anos. E com um de-
talhe fundamental: no quinto ano, vamos garantir que 
ela assegure no mínimo 10%.

Para concluir, quero dizer aos aposentados que 
também não é verdade a notícia de que a PEC do FUN-
DEB os deixou de fora. De maneira nenhuma! Esse as-
sunto vai ser discutido por ocasião da lei que vai regu-
lamentar o piso salarial. E a bancada do PT e a Casa, 
com certeza, vão se empenhar para que o piso salarial 
seja assegurado não só para os professores que estão 
na ativa, mas também para os aposentados.

Durante o discurso da Sra. Fátima Be-
zerra, assumem sucessivamente a Presidên-
cia os Srs. Reginaldo Germano, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, e Inocêncio Oliveira, 
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa ao plenário que, por decisão da Mesa, 
haverá abertura do segundo painel, às 14h, mas com 
a consolidação das duas listas de presença. O Regi-
mento Interno vai ser cumprido rigorosamente.

A SRA. NEYDE APARECIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. NEYDE APARECIDA (PT – GO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, trabalhadores em educação do País, 
no primeiro turno de votação da proposta do FUNDEB, 
eu afirmei que se tratava de algo sonhado desde a dé-
cada de 30 pelos pioneiros da Escola Nova. À época, 
o manifesto dos pioneiros da Escola Nova já pregava, 
para que tivéssemos uma educação de qualidade, a 
necessidade de um fundo específico para a educação 
brasileira. Esse sonho nós estamos concretizando hoje, 
ao aprovar um fundo que abarca da criança até 3 anos 
ao jovem concluinte do ensino médio. 

Atualmente, as  escolas vivem situação muito difí-
cil: os alunos da 1ª à 8ª série recebem o livro didático e 
a merenda escolar, mas os jovens que cursam o ensino 
médio não têm esses benefícios. Em Goiás, meu Estado, 
por exemplo, muitos jovens alunos da zona rural saem de 
casa pela manhã e só retornam no início da noite, mas 
não têm direito a receber alimentação na escola. Estamos 
corrigindo esse equívoco. Com a aprovação dessa PEC, 
a educação básica será tratada de forma global. 

Por outro lado, não é verdade que os professores 
aposentados não terão direito de receber salários por 
esse fundo. Também não é verdade que os Prefeitos 
terão prejuízo. Como poderá haver prejuízo para o Mu-
nicípio, se hoje a suplementação da União não chega 
a 400 milhões de reais e passará, com a aprovação 
da proposta, para 4,5 bilhões de reais?

Parabenizo o Ministério da Educação e todos os 
órgãos do Governo do Presidente Lula que discutiram 
amplamente essa proposta com os gestores e com os 
professores. 

Reafirmo que essa proposta não é do PT, não é 
do PDT, que teve o Deputado Severiano Alves como 
Presidente da Comissão Especial, não é do PFL, que 
teve o Deputado Vilmar Rocha como Relator da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania: trata-se 
um projeto da Nação brasileira. 

Hoje, 30  mil alunos de 1ª a 8ª série são atendi-
dos. Com a PEC, a previsão é aumentar esse número 
para 48 milhões de crianças e de jovens. Aqueles que 
não tiveram oportunidade de estudar na idade correta, 
que hoje pertencem ao EJA, também serão atendidos. 
E os adultos que quiserem continuar sua vida escolar 
serão igualmente beneficiados.

A Nação está de parabéns. Esta Casa, como bem 
disse o nosso Presidente, ao aprovar nesta semana vários 
projetos importantes, como a PEC que regulamenta a situ-
ação dos agentes comunitários de saúde, demonstra que 
tem trabalhado pela melhoria do País. Sr. Presidente, esta 
Casa se engrandeceu com a aprovação desses 2 proje-
tos: a PEC nº 7, aprovada em segunda votação ontem à 
noite, e a PEC que cria para um fundo de financiamento 
que certamente aperfeiçoará a educação do País.

Muito obrigada.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da bancada do PSDB, transmito nossas con-
dolências ao Presidente Nacional do PSDB, Senador 
Tasso Jereissati, pelo falecimento de sua mãe, esposa 
de um ex-Deputado e ex-Senador. 

Nossas condolências a S.Exa. e à sua família.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia da Câmara, Deputado Alberto Goldman, transmite 
também ao Senador Tasso Jereissati, a seus familia-
res, correligionários e amigos, do Ceará e do Brasil, as 
condolências pelo falecimento da mãe de S.Exa.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, asso-
cio-me às expressões de sentimentos manifestados 
pelo Líder do PSDB e transmito os nossos pêsames 
aos familiares do Senador Tasso Jereissati.

Também, nesta oportunidade, quero associar-me 
às manifestações de Parlamentares do meu Estado re-

lativamente ao falecimento do ex-Deputado Estadual 
pernambucano Ribeiro Godoy e enviar condolências 
a seus familiares, amigos e correligionários, uma vez 
que se tratava de militante político por muitos anos e 
figura muito conhecida no Estado. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Fernando Ferro, a Presidência também manifesta pesar 
pelo desaparecimento do Deputado Ribeiro Godoy.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dispen-
sada 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. EDUARDO CAMPOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para um breve registro, em nome do Partido So-
cialista Brasileiro. 

Desejamos registrar nosso pesar pelo desapa-
recimento do Deputado Ribeiro de Godoy, militante 
político de Pernambuco. 

Também expressamos nossos pêsames ao Senador 
Tasso Jereissati pelo desaparecimento da sua mãe. 

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
V.Exa. vai encerrar a sessão agora? É só uma consul-
ta do PP.

A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero dizer da minha alegria por termos 
votado o FUNDEB, um sonho que tínhamos em rela-
ção à educação do País. Incluir a educação infantil no 
seu âmbito foi uma grande vitória.
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Além desse registro, Sr . Presidente, peço a V.Exa. 
que determine seja inserido nos Anais da Casa uma ma-
téria especial: reportagem publicada na Folha de S.Paulo 
de ontem sob o título Sem-teto fez uma biblioteca em 
prédio invadido – apenas discordo do “invadido”. 

É muito interessante a frase que esse trabalha-
dor ambulante, que diz nunca ter tido tempo de ir à 
escola, colocou na porta da biblioteca: “Quem não lê, 
não pensa, e quem não pensa será sempre servo ou 
será sempre escravo”. 

Não é por acaso que a educação no País sempre 
foi para poucos. Então, a maior parte dos trabalhadores 
é sempre escrava. O que mais me fascinou – eu que 
sou apaixonada pelo conhecimento e também não tive 
tempo de ir à escola, porque me disseram que trabalha-
dor, principalmente mulher da roça, era para trabalhar e 
não estudar – é ele quando diz que, no acervo de 3 mil 
e tantos livros, revistas e gibis, falta um livro de Gabriel 
García Márquez que leu há tanto anos, Cem Anos da 
Solidão, uma extraordinária obra da literatura mundial.

Sr. Presidente, gostaria que esta Casa, que se pre-
ocupa cada vez mais com o conhecimento, promovesse 

uma campanha de arrecadação de alguns livros, a fim de 
ajudar tão famosa biblioteca, instalada num prédio ocupa-
do desde 2002, no qual mais de 400 famílias estão vivendo 
e se organizando para buscar conhecimento. Enquanto  
votamos o FUNDEB, eles lá se organizaram, por conta 
própria, juntando livros no lixo, nos sebos ou recebendo 
doações de entidades que fizeram campanha para que 
o conhecimento chegasse aos pobres, porque quem não 
lê não descobre o conhecimento, não se liberta.

Repito, gostaria que esta Casa fizesse uma campa-
nha e doasse os livros que estão faltando, em reconheci-
mento ao valor da atitude dessas famílias de organizar uma 
biblioteca pública para os que não tiveram a garantia da 
escola, como milhões de homens e mulheres no Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputada 

Luci Choinacki, V.Exa. pode contar com meu apoio 
para ampliar o acervo da biblioteca e a possibilidade 
de acesso à cultura dos companheiros.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE A 
ORADORA
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O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (PL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a liderança do Partido Liberal.

A  SRA. KELLY MORAES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. KELLY MORAES (PTB – RS. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para infor-
mar que acaba de ser autorizado o funcionamento do 
curso de Medicina para a Universidade de Santa Cruz 
do Sul – UNISC, entidade comunitária que, como tal, 
se posiciona ao lados dos profissionais de saúde, da 
comunidade e das entidades públicas da região.

Com uma proposta diferenciada e inovadora, a 
UNISC inaugura o curso de Medicina. O curso terá 
uma perspectiva inovadora de interlocução entre as 
diferentes áreas de atividades práticas desde o seu 
início, a inserção precoce do estudante na comuni-
dade, justamente pela ênfase na saúde coletiva em 
saúde da comunidade.

No dia 27 de setembro de 2005, a UNISC recebeu 
o resultado da avaliação feita em julho pela comissão 
do Ministério da Educação. O relatório apontou 100% 
de aprovação nos aspectos essenciais e nos aspectos 
complementares do novo curso.

O MEC avaliou 4 dimensões: organização didáti-
co-pedagógica, corpo docente, instalações e contexto 
institucional. O curso da UNISC atingiu 100% em todos 
os quesitos e itens exigidos. E, após a devida tramita-
ção no Conselho Nacional de Educação, o novo curso 
foi homologado pelo MEC.

Eram estas minhas palavras, Sr. Presidente, ao 
mesmo tempo em que solicito a divulgação deste pro-
nunciamento no programa A Voz do Brasil e nos órgãos 
de comunicação desta Casa. 

Muito obrigada.
O  SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está regis-
trado, Sr. Deputado.

A  SRA. SELMA SCHONS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA SEL-
MA SCHONS QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DA ORADORA, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.
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O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de comunicar a V.Exa. que votei com meu partido na 
votação do FUNDEB. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido.

O  SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, já foi alertado pelo Deputado Miro Teixeira o 
fato de que haverá a votação de um substitutivo do Re-
lator Moreira Franco ao Projeto de Lei nº 5.855/05.

Da mesma forma como S.Exa. conclamou os 
Deputados a votarem esse substitutivo, também vou 
fazê-lo, e com a seguinte observação: se não o fizermos, 
o Judiciário vai interferir novamente nesta Casa. 

A cada momento a Câmara recebe uma capitis 
diminutio em virtude da interferência do Judiciário. Sou 
absolutamente contrário a que isso ocorra. Quem deve 
legislar no País é a Câmara dos Deputados. 

Por  esse motivo, peço a todos que venham a 
plenário para votar essa matéria, pois somos nós 
quem temos de disciplinar a eleição nas quais vamos 
concorrer.

O  SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
novas drogas estão transpondo as fronteiras brasileiras 
e sendo consumidas mesmo antes que sejam conheci-
das a abrangência e gravidade de seus efeitos. O au-
mento do volume de drogas apreendidas é um alerta 
de que o Brasil cresce na preferência do traficantes. 

Apreensões recentes feitas pela Polícia Federal, 
no Estado do Acre, atestam o surgimento de uma nova 
droga, tão nova que recebeu o apelido de “oxi”, asso-
ciativo de oxidante, devido à sua reação destrutiva no 
organismo humano. 

Por vezes, o que se chama de nova droga não 
passa de maquiagem de antigo produto. A droga “oxi”, 
derivada da pasta da coca, é feita à base de quero-
sene ou cal virgem, em substituição ao bicarbonato e 
ao amoníaco, diz a perícia da Polícia Federal. E acres-

centa: “Uma das mais potentes e perigosas drogas 
conhecidas”. 

Além dessa, novas drogas sintéticas estão sen-
do criadas em laboratório. Os entorpecentes sintéticos 
são mais sutis e têm grande poder destrutivo. Como 
geralmente são apresentados em forma de pequenos 
comprimidos, podem passar desapercebidos pela fis-
calização, além de parecerem inofensivos. São mais 
fáceis de transportar e também de usar. A “cápsula 
do vento”, também conhecida como droga do medo, 
é assim denominada pela quantidade ínfima que cada 
cápsula carrega. Mas que ninguém se engane com 
os efeitos deletérios que ela pode causar. Em vista da 
elevada concentração química, um pequeno compri-
mido desses causa alucinações, vertigens e mesmo 
a morte.

Pelo fato de essas drogas serem associadas a 
festas, à curtição pontual, jovens desprevenidos entram 
no “embalo” e se vêem logo viciados. Essa nova “mis-
tura” vai mostrar a outra face do vício: a da degradação 
física e moral, da marginalidade e da morte. 

Medidas simultâneas precisam ser tomadas. É 
imprescindível que o Governo faça uma parceria com 
a mídia escrita e televisiva para esclarecer a popula-
ção em tempo hábil, principalmente jovens e crianças. 
Não podemos admitir que o primeiro alerta venha da 
emergência dos hospitais, conforme ocorre com fre-
qüência. 

Os dados coletados pelas polícias devem ser ge-
radores de imediato alerta público aos pais e às escolas, 
o que ensejaria uma campanha nacional de esclareci-
mento sobre esses novos produtos sintéticos. 

Outra medida deve considerar o rápido desen-
volvimento da inteligência policial para de pronto iden-
tificar e prender líderes mafiosos. Essa medida seria 
fundamental para cortar o fornecimento dessas drogas 
pesadas. Portanto, deve haver ação integrada entre as 
polícias, a par do endurecimento das penas.

O SR. AIRTON ROVEDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. AIRTON ROVEDA (PPS – PR. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, venho 
a esta tribuna externar a minha preocupação com o 
momento de crise agrícola que o Brasil está vivendo. 
Preocupa-me principalmente a situação no Estado do 
Paraná, na região dos Campos Gerais, que abrange 
os Municípios de Ponta Grossa, Palmeira, Castro, Im-
bituva, Piraí do Sul e o sudoeste do Paraná, onde a 
seca castigou muito o agricultor.

A agricultura nessa região serve de modelo para 
o mundo, pois foi o berço do plantio direto, tornando-
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se um dos maiores centros de produção de grãos do 
País. Mas agora ela vem sofrendo com a desvaloriza-
ção da soja e, como se isso não bastasse, passou por 
um período de estiagem que comprometeu 40% da 
produção na região. E tal fato veio piorar ainda mais a 
situação dos agricultores, pois eles possuem equipa-
mentos agrícolas financiados, plantio subsidiado pelo 
Governo, estando às voltas com a impossibilidade de 
honrarem os seus compromissos financeiros.

Não poderia deixar de registrar aqui, Sras. e Srs. 
Deputados, a mobilização dos agricultores da região de 
Campos Gerais, ocorrida nesta segunda feira, dia 30 
de janeiro, no Município de Palmeira, solicitando ajuda 
ao Governo Federal, a fim de que sejam amenizadas 
as dificuldades dos financiamentos, evitando que os 
agricultores se tornem inadimplentes, fazendo com que 
possam honrar com os compromissos assumidos.

Para finalizar, Sr. Presidente, informo que anda 
pairando sobre a região a intenção do Ministério do 
Meio Ambiente de criar Unidades de Conservação, o 
que irá dificultar ainda mais a sobrevivência da agricul-
tura no Estado. Torna-se, pois, urgente e necessária a 
revisão política do Ministério naquela região, uma vez 
que famílias inteiras, com mais de 100 anos de dedi-
cação e trabalho na produção de grãos, se encontram 
na iminência de serem retiradas de suas terras, de 
sofrerem a perda de seu instrumento de trabalho. A 
criação dessas unidades parece que não respeita sua 
existência histórica naquela região.

Sr. Presidente, temos que ter em mente que de-
vemos preservar não somente o meio ambiente, mas 
também a atividade lícita geradora de empregos e 
divisas ao País. Assim sendo, devemos também res-
peitar a ordem econômica, que deve coexistir com o 
meio ambiente, bem como o Governo Federal tem 
que priorizar a agricultura no Brasil, colocando-a em 
primeiríssimo plano. Porque acreditamos que, se a 
agricultura não vai bem, o País também não vai. Urge 
a instituição de programas de investimento a longo 
prazo, que propiciariam ao agricultor a certeza de que 
haverá segurança para as próximas safras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADELOR VIEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimen-
to todos os Parlamentares e registro minha satisfação 
por ter participado da importante votação que aprovou 
o FUNDEB.

Também registro a efetiva participação dos Mu-
nicípios e Estados, a contribuição de Vereadores e 

Deputados Estaduais, a exemplo da Vereadora Tânia 
Eberhardt , do PMDB de Joinville, e da Deputada Es-
tadual Simone Schramm, do PMDB de Santa Catarina, 
que enviaram contribuições para a discussão, o que, 
na somatória, resultou na aprovação do importante 
projeto nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 1995 
apresentei proposta de emenda à Constituição que 
sugere uma Constituinte restrita. Os artigos estão dis-
criminados na própria emenda, para evitar interpreta-
ção de que havia segunda ou terceira intenção, como 
é comum em nossa atividade.

Pois bem. Tenho percebido tramitação de emen-
das constitucionais na mesma direção daquela propos-
ta. Todavia, a minha, que está pronta para vir ao plená-
rio, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça 
e na Comissão Especial, mas está desatualizada em 
relação a prazos, a exemplo até de outras. 

A minha solicitação é de que ela fosse juntada. A 
Secretaria-Geral da Mesa tem profundo conhecimen-
to dessa questão. O Dr. Mozart já me deu algumas 
explicações.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que acate o en-
caminhamento dessa PEC, pronta para vir ao plenário, 
para que a idéia seja examinada conjuntamente pelos 
senhores membros da Comissão. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pergunta se algum Parlamentar se opõe 
ao fato de que o painel da sessão das 14h seja aber-
to agora.

Cabo Júlio, tem V.Exa. alguma objeção quanto 
a esse fato?

O SR. CABO JÚLIO (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, isso é regi-
mental?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não. 
Regimental não é.

Então, não vou abrir o painel agora. Só às 14h.
O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.
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O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT 
– AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na votação anterior, votei com o partido.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. ELISEU PADILHA (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

VI   – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

José Priante PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Júnior Betão PL 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Maurício Rabelo PL 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 

Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Iberê Ferreira PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Inaldo Leitão PL 
Marcondes Gadelha PSB 
Wellington Roberto PL 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Batata PFL 
Eduardo Campos PSB 
Marcos de Jesus PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Heleno Silva PL 
Total de Sergipe:1

BAHIA

Edson Duarte PV 
João Almeida PSDB 
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José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB 
Aracely de Paula PL 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Gilmar Machado PT 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magno PT 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Mattos PV 
Maria do Carmo Lara PT 
Mauro Lopes PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Total de Minas Gerais: 17

ESPÍRITO SANTO

Marcus Vicente PTB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Almir Moura PFL 
Bernardo Ariston PMDB 
Deley PSC 
Francisco Dornelles PP 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Rodrigo Maia PFL 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 

Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Durval Orlato PT 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
João Herrmann Neto PDT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcos Abramo PP 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Berzoini PT 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Dr. Rosinha PT 
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Dra. Clair PT 
Giacobo PL 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Gervásio Silva PFL 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Appio PP 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

Total de Parlamentares: 67

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PP 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondonia: 2

ACRE

João Correia PMDB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Kátia Abreu PFL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Manoel Salviano PSDB 
Total de Ceará: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Gonzaga Patriota PSB 
Maurício Rands PT 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Caldas PL 
José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Ivan Paixão PPS 
Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
João Carlos Bacelar PL 
Nelson Pellegrino PT 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Fernando Diniz PMDB 
Lael Varella PFL 
Marcello Siqueira PMDB 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Osmânio Pereira PTB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 6

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Marcelino Fraga PMDB 
Neucimar Fraga PL 
Total de Espírito Santo: 4
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RIO DE JANEIRO

Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Paulo Baltazar PSB 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Jefferson Campos PTB 
Neuton Lima PTB 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 7

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

André Zacharow PMDB 

Chico da Princesa PL 
Colombo PT 
Hermes Parcianello PMDB 
José Janene PP 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Total de SANTA CATARINA 1
RIO GRANDE DO SUL
Érico Ribeiro PP 
Nelson Proença PPS 
Orlando Desconsi PT 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 10 
minutos.)

Ata da 24ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa  
Extraordinária, da 52ª Legislatura,  

em 02 de fevereiro de 2006
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário João Caldas, 4º Secretário Luci 

Choinacki, Manato, Marinha Raupp e Alberto Fraga, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ha-

vendo número regimental. 
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 (Inocêncio Oliveira) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Bismarck Maia, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 

tristeza registro o falecimento, esta noite, da Sra. Ma-
ria de Lourdes Jereissati, viúva do ex-Senador e ex-
Deputado Carlos Jereissati. A Sra. Maria de Lourdes 
Jereissati era mãe do Presidente do PSDB, Senador 
Tasso Jereissati. Ela foi acometida de grave doença, 
o que entristeceu a todos os cearenses, que, com 
certeza, tinham nela uma grande referência de mãe 
e companheira.

Para nossa tristeza e de todos os tucanos, com-
panheiros nesta Casa, no Senado Federal e em todo o 
Brasil, em especial os do Ceará, registramos o faleci-
mento de D. Maria de Lourdes Jereissati. Envio a seus 
filhos – Carlos Francisco Jereissati, Tasso Jereissati, 
Hugo Jereissati e Lia Jereissati – o abraço de solida-
riedade de todos os seus amigos cearenses.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu 

Município de Aracati vive momento de muita tensão 
política. Lá existe a Rádio Sinal de Aracati, que tem 
um programa de grande audiência, comandado pelo 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06415 

radialista Tácito Gomes. Nos últimos dias, para nossa 
tristeza, esse radialista vem sofrendo diversas amea-
ças veladas, via telefonemas anônimos e cartas. Até 
houve arrombamentos da sua casa no último final de 
semana, com a avaria do carro que dirige, de proprie-
dade da mesma emissora. Inclusive, ele sofreu ataques 
físicos e até ameaças de morte. Isso nos preocupa e 
entristece.

Tive oportunidade de fazer um registro perante 
a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Te-
levisão, a Associação Cearense de Imprensa e o Sin-
dicato dos Jornalistas.

Faço questão de deixar registrada nos Anais 
desta Casa a carta que dirigi ao Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, chamando a atenção 
para esse grave problema que é a ameaça ao jorna-
lista Tácito Gomes,  que trabalha na Rádio Sinal de 
Aracati. Ele faz um programa de grande audiência. 
Inclusive, alerta a população sobre indícios de graves 
ilícitos praticados pela administração municipal, que 
tem à sua frente um empresário que se sente, como 
parece, o dono do mundo. Esse empresário tem forte 
influência econômica em toda a cidade, devido aos 
seus vários negócios. Agora ele chega à Prefeitura 
Municipal como gestor público, com grandes poderes. 
Ou seja, o poder público e o poder privado estão nas 
mãos de uma só pessoa. 

Tenho certeza de que essas insinuações de mor-
te e de ataques físicos ao jornalista decorrem exata-
mente do seu papel de representante da população 
na emissora de rádio, no sentido de denunciar o ilícito. 
Ocorre que algumas pessoas, a exemplo do próprio 
gestor público, não estão acostumadas à oposição, 
às denúncias – muitas delas fundamentadas e com 
fortes indícios de veracidade. Dessa forma, algumas 
pessoas ligadas ao gestor público municipal patroci-
nam essas ameaças. 

Enviei a carta ao Presidente da ABI, informan-
do que no dia 30 de janeiro último o radialista citado 
registrou na Delegacia Regional da Polícia Civil, em 
Aracati, o Boletim de Ocorrência – inclusive, enviei có-
pia em anexo –, no qual ele relata claramente que está 
sendo ameaçado de morte por meio de telefonemas e 
cartas anônimas, tendo a sua casa arrobada e o carro 
da referida emissora, dirigido pelo mesmo, avariado. 
Ou seja, ele tem sofrido fortes ameaças. Chamo a 
atenção da Casa para esse grave fato. 

Durante o processo de eleição, chamei a atenção 
para o fato de termos à frente da gestão pública de 
Aracati uma pessoa com o maior poder econômico da 
cidade, com forte influência sobre diversos setores da 
economia. Portanto, o poder público e o poder privado 
ficam apenas em suas mãos.

Por falar em Aracati, Sr. Presidente, tenho con-
versado com o novo Diretor-Geral do DNIT, Sr. Mau-
ro Barbosa, que pertence aos quadros da Secretaria 
Federal de Controle. Conheço o seu passado; é um 
homem de extrema responsabilidade, da mais alta e 
ilibada reputação. 

Tenho  certeza de que, com essas conversações e 
com a decisão do Sr. Mauro de melhor operacionalizar o 
DNIT, os aracatienses terão o prazer de ver retomadas 
as obras de duplicação da ponte sobre o Rio Jaguari-
be, na BR-304, paralisada há quase 3 anos. Para que 
essa obra fosse retomada, fazia-se necessário forte e 
proba decisão do novo Diretor-Geral do DNIT. 

Espero que essa obra seja efetivamente retomada 
para a alegria de todos os aracatienses, principalmente 
daqueles que lutam para que a cidade de Aracati e a 
região do Vale do Jaguaribe sejam melhores.

Trabalho firmemente para que isso ocorra. In-
clusive, deixei consignados no Orçamento de 2005 
e também no de 2006 recursos para que essa obra 
seja retomada para melhorar o fluxo de uma região 
que tem na carcinicultura, na pesca, na prospeção 
de petróleo e no turismo fortes sustentáculos de sua 
economia. Por isso, grande fluxo passa pela BR-304, 
que necessita dessa obra. Se Deus quiser, vamos 
conseguir realizá-la.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Ofício nº   /2006

Brasília, 31 de janeiro de 2006

A Sua Senhoria o Senhor
Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI
Rua Araújo Porto Alegre, 71
Rio de Janeiro – RJ
20030-010

Assunto: Denúncia de ameaça

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, levo ao co-

nhecimento de Vossa Senhoria as ameaças contra o 
radialista Francisco Tácito Gomes da Silva, da rádio 
Sinal de Aracati Ltda., no exercício da sua profissão.

No último dia 30 de janeiro de 2006, o radialis-
ta acima citado registrou na Delegacia Regional da 
Polícia Civil, em Aracati/CE, o Boletim de Ocorrência 
– BO nº 412–00283/2006, cópia em anexo, onde relata 
que está sendo ameaçado de morte por telefonemas 
e cartas anônimas, tendo a sua casa arrombada, bem 
como, o carro da referida emissora que é dirigido pelo 
mesmo, avariado.
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As ameaças que o referido comunicador vem 
sofrendo, acreditamos serem por motivos de cunho 
político, já que seu programa é líder de audiência na 
região de Aracati, aonde vem denunciando os indícios 
de irregularidades cometidas pela atual administração 
municipal.

Portanto, compartilho com Vossa Senhoria as 
referidas informações, na medida em que solicito que 
sejam tomadas as devidas providências no âmbito 
dessa Associação, alertando para que nada de mal 
aconteça ao referido radialista e muito menos a inibi-
ção do exercício de sua profissão.

Sem mais para o momento, reitero protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente – Bismarck Maia, Deputado 
Federal – PSDB-CE.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Guilherme 

Menezes.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, o povo pataxó hã-hã-hãe, 
no extremo sul da Bahia, há mais de 20 anos aguarda 
que o Supremo Tribunal Federal dê solução à injustiça 
cometida contra ele.

Trata-se de 54.100 hectares de terra em litígio 
que, desde 1936, foram demarcados em favor dos ín-
dios. Contudo, em 1970 o Governo do Estado da Bahia 
destinou essas terras para fazendeiros.

As lideranças das aldeias Caramuru, no Muni-
cípio de Pau Brasil, Baheta, no Município de Itaju do 
Colônia, e Panelão, no Município de Camacan, mani-
festaram, por diversas oportunidades, preocupação 
com a lentidão com que a justiça tem tratado a ação 
de nulidade do Título nº 312-1 BA.

Ao longo desses anos em que tramita a ação, 
todos os requisitos solicitados pelo Supremo Tribunal 
Federal foram atendidos; entre eles a perícia de rea-
vivamento das divisas, com identificação dos piquetes 
e todos os vestígios históricos que comprovam a tradi-
cionalidade daquele território. Apesar disso a questão 
permanece sem solução, e a impunidade dos respon-
sáveis por esses crimes tem deixado nesse povo uma 
marca de sofrimentos e injustiças.

O CIMI – Conselho Indigenista Missionário, Re-
gional Leste, organizou um memorial de algumas das 
vítimas dessa triste história:

– Em 1983 é assassinado o indígena 
Antônio Júlio da Silva, atingido com um tiro 

na cabeça, por pistoleiros mandados pelo fa-
zendeiro Marcus Vanderley.

– Em junho de 1986, uma emboscada 
deixa gravemente feridos os indígenas An-
tônio Xavier (10 tiros), Aniraldo Calixto (1 tiro 
no peito), Enedito Vitor (2 tiros) e Leonel Mu-
niz (1 tiro).

– No final de 1988, no dia 16 de dezem-
bro, é brutalmente assassinado o líder Pataxó 
João Cravim, aos 29 anos de idade, casado e 
pai de 3 filhos, numa emboscada.

– Nove anos depois, no dia 20 de abril 
de 1997, o irmão de João Cravim, Galdino Je-
sus dos Santos, é queimado vivo em Brasília, 
onde estava, mais uma vez, buscando justiça 
para o seu povo.

– No dia 2 de janeiro de 2002, o índio 
Raimundo Sota é brutalmente assassinado 
em uma emboscada, ao lado de sua casa. 
Raimundo já havia denunciado, alguns dias 
antes, que vinha sendo ameaçado por pisto-
leiros, a mando de fazendeiros da região. Três 
dias antes do seu assassinato houve tentativa 
de homicídio contra o índio Carlos Trajano. 

O Governo Lula tem atuado no sentido de corrigir 
injustiças e garantir a demarcação e regularização de 
terras indígenas. De 2003 a 2005 o Governo homolo-
gou a demarcação de 55 terras indígenas, abrangendo 
9,8 milhões de hectares – área maior que o território 
de Portugal, por exemplo. 

É fundamental que também o Poder Judiciário 
atue para que sejam garantidos os direitos desse 
povo que, por estar ali, na região onde aportaram os 
colonizadores em 1500, tem sofrido por mais tempo 
as agressões contra suas vidas, suas terras e seus 
direitos. Desde então eles esperam por um tempo de 
justiça.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PAULO DELGADO (PT – MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, com pesar, também 
me associo ao Líder do PSDB, Deputado Bismarck 
Maia, na manifestação de condolências pela morte da 
mãe do Senador Tasso Jereissati, de família matriarcal 
importante na política e no setor industrial brasileiro 
– esposa de Senador, mãe de Senador e avó de jovens 
empresários, como Carlos e Pedro, a quem tenho a 
satisfação de conhecer pessoalmente. Peço a Deus 
que conforte a família.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alerto 

para o discurso feito anteontem pelo Presidente Geor-
ge Bush, perante o Congresso americano, a respeito 
das atividades do Estado. 
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É tradição presidencial e democrática america-
na expor ao Parlamento a necessidade de os Estados 
Unidos investirem maciçamente na pesquisa de novas 
tecnologias na área de energia, especialmente porque, 
em 25 anos, o país, provavelmente, vai se tornar total-
mente dependente do petróleo – a percentagem hoje 
é da ordem de 65%. Se isso não for feito, os Estados 
Unidos poderão perder muito do poder e da sobera-
nia que têm. 

Faço este registro para que, analogicamente, 
vejam a importância das pesquisas de alta tecnologia 
em nosso País. O discurso do Presidente Bush aler-
ta para a importância da alta tecnologia, que é o que 
distingue os países – e todas elas são praticamente 
da área militar. 

O Brasil tem condições, no Projeto FX, no projeto 
do submarino nuclear, no projeto do VLS – todos para 
fins pacíficos –, de fazer esses investimentos que nos 
colocarão em condições mais competitivas. 

É bom deixar claro que as pesquisas de tecno-
logia militar não estão submetidas às regras da OMC; 
pode-se, para isso, fazer investimento de subsídio.

Muito obrigado.
O SR. CORONEL ALVES (PL – AP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Olivei-
ra, hoje pela manhã, votamos várias matérias impor-
tantíssimas para nossa Nação, dentre elas a criação 
do FUNDEB, que vem ao encontro das necessidades 
da educação em todo o nosso País.

No final do ano passado, o Presidente Lula esteve 
no Amapá e prometeu que solucionaria os problemas 
dos servidores dos ex-territórios, em especial dos pro-
fessores. Sabe o que aconteceu? Retiraram a gratifica-
ção especial dos docentes dos ex-territórios.

Será que precisaremos emancipar a Região Nor-
te para ser um novo país? Assim, o Governo Federal 
daria a atenção necessária àqueles servidores? Não 
posso me conformar com isso! A educação é o come-
ço de tudo. Se desejamos um país forte, precisamos 
investir em educação. 

No entanto, os professores acabam de me infor-
mar que foi retirada a gratificação, Deputado Manato, 
do contracheque dos 2.630 profissionais de educação 
que há mais de 40 anos ensinam à população que vive 
próxima aos rios, aos igarapés, às matas, às florestas 
e em nosso cerrado.

Faço um apelo ao Ministro Paulo Bernardo, ao 
Presidente Lula e ao Secretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, Dr. Sérgio Mendonça: 
vamos, de uma vez por todas, resolver essa situação, 
que já se arrasta por mais de 40 anos.

O Presidente Lula, homem de palavra, foi ao 
Amapá e disse que resolveria esses problemas. Esta-

mos aguardando, Presidente Lula. Ainda acreditamos 
neste País e desejamos que melhore cada vez mais, 
o que só ocorrerá por meio da educação.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. VANDERLEI ASSIS (PP – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, 
quero parabenizar o Jornal do Brasil pela importân-
cia que me conferiu nos últimos dias. Em menos de 
uma semana, recebi destaque em 2 matérias, o que 
demonstra a importância que alcancei, mesmo sendo 
o Deputado Federal menos votado da história do Bra-
sil. Sinto-me envaidecido por ser alvo da inexplicável 
atenção desse jornal, que atravessou o centenário 
como ícone da imprensa brasileira. Por isso, o Jornal 
do Brasil deve fazer uma constante auto-reflexão sobre 
os efeitos que sua agenda política pode causar na im-
parcialidade da notícia, tornando, conseqüentemente, 
senil suas opiniões.

Tomara que o JB mantenha a mesma intensida-
de da atenção que vem dedicando à minha pessoa ao 
perseguir também a transparência, a credibilidade e a 
coerência, valores que o também centenário jornalista 
Barbosa Lima Sobrinho, eterno Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, manteve, até mesmo 
no dia em que saiu da pauta da vida, engrandecendo 
as páginas desse importante veículo carioca com seu 
brilhante artigo de despedida.

Graças a Deus não fui alvo de denúncias, por CPI 
alguma, de corrupção no mandato que me foi conferi-
do, quer queiram quer não queiram, de forma legitima, 
dentro da lei. Fui agraciado pela já banal incoerência 
que assola uma parte da imprensa, que faz vista grossa 
para importantes bandeiras defendidas pela maioria 
dos Deputados desta Casa, generalizando de forma 
orquestrada o que existe de ruim e eclipsando propo-
sitadamente tudo aquilo que é bom. São mesquinhos e 
superficiais, a ponto de colocar lupas sobre depoimen-
tos insatisfeitos de um vizinho que, por um infortúnio 
do destino, não tenha afinidade comigo.

Mas me pergunto por que a eminente jornalista 
que foi à minha rua indagar se eu era popular entre 
os vizinhos – coisa sem nenhuma importância – não 
foi aos Estados Unidos da América perguntar por que 
a Microsoft não esta satisfeita com a minha luta diária 
em tentar fazer com que royalties pagos a ela fossem 
transformados em investimentos para a educação e 
saúde.

Por que não veio à audiência que tive, na qua-
lidade de Presidente da FRENSOFT – Frente Parla-
menta Mista em Defesa do Software e Inclusão Digital, 
com o Presidente da Câmara dos Depurados e com 
representantes das comunidades de software livre, em 
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que garantimos a suspensão do pregão eletrônico que 
compraria produtos Microsoft?

É de se estranhar que o JB envie sua competente 
jornalista até minha rua para perguntar se meu vizinho 
gosta de mim ou não. Será realmente que perguntou? 
Mas não vai à Rua Araújo Porto Alegre perguntar à 
Associação Brasileira de Imprensa o que temos feito 
em prol da imprensa. Apuraram, por acaso ou mesmo 
por leve curiosidade, que, entre as ações adotadas no 
decorrer de 2005, solicitei ao Plenário da Câmara a 
realização de sessão solene em homenagem ao Dia 
da Liberdade de Imprensa – liberdade essa que deve 
ser respeitosa, com responsabilidade, imparcialidade, 
e não tendenciosa – e reivindiquei junto ao Palácio 
do Planalto um terreno para a construção da sede da 
Associação Brasileira de Imprensa em Brasília? Acre-
dito que não!

O JB ignora sobretudo a minha defesa a favor 
da Associação Brasileira de Imprensa, em relação ao 
ultimo golpe sofrido por ela, proferido pelo Governo 
Federal, cassando o seu certificado de filantropia junto 
ao Conselho Nacional de Assistência Social.

Pergunto ao editor do JB – acompanham tudo o 
que de bom acontece no Congresso – em que dia foi 
publicada matéria informando ter sido eu o primeiro 
Parlamentar a denunciar a nefasta política de nosso 
Presidente e seu Ministro do Desenvolvimento Social 
de querer se apropriar da sede da Associação Brasi-
leira de Imprensa, construída, ao longo de 1 século, 
pelo esforço de 4 jornalistas.

Felizmente as ações dos Deputados estão dispo-
níveis e podem ser acessadas por qualquer cidadão, 
por meio da Internet. E também hoje uma boa parte 
da população pode acompanhar a atuação dos Parla-
mentares pelos veículos de comunicação do Congresso 
Nacional – um deles é a TV Câmara, que nos orgulha 
pela sua eficiência e imparcialidade.

Termino minha fala citando as sábias palavras do 
Imperador D. Pedro II, que atravessou os anos com a 
declaração democrática de que “os males da impren-
sa se curam com a própria imprensa”. Também con-
cordo com essa linha de pensamento, pois, apesar de 
ter sido alvo da banalização do mandato que exerço, 
nas páginas do Jornal do Brasil, eu ainda acredito que 
a imprensa deva ser livre e que a única instância de 
censura e repressão dela deva ser a opinião do leitor. 
Estou certo de que minhas ações virão à tona – se 
não nas páginas da imprensa, ao menos na lembran-
ça consciente do eleitor. 

Salve a imprensa brasileira! Façamos votos para 
que ela atravesse os tempos vindouros sem essa linha 
editorial já banal de dar conotações duvidosas àquilo 
que escreve.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para reiterar 
o que disse o Deputado Coronel Alves a respeito da 
educação: educação e saúde são as básicas e reais ne-
cessidades do nosso povo. O resto é conseqüência.

O   SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE 
registrou a menor taxa de desemprego desde 2002. 
É preciso, entretanto, fazer algumas ressalvas, com o 
intuito de esclarecer a real dimensão do fato.

Historicamente, a taxa de desemprego decresce 
em dezembro devido à contratação de trabalhadores 
temporários. É necessário, portanto, cautela, a fim de 
confirmar se esse suposto avanço no número de em-
pregados é uma tendência ou foi apenas um soluço 
impulsionado pelas festas de fim de ano.

Outro fator que pode mascarar o real número de 
desempregados é a aceleração das contratações por 
parte do Governo, tendo em vista o ano eleitoral. Tais 
contratações tiveram papel decisivo para inflar o nú-
mero de postos de trabalho. De acordo com matéria 
publicada na Folha de S.Paulo do dia 27 de janeiro de 
2006, as vagas preenchidas em setores nos quais o 
Poder Executivo tem ampla atuação cresceram 4,3%, 
em dezembro de 2005. Vale ressaltar também que a 
procura por emprego diminuiu mais do que o número 
de pessoas empregadas. Ou seja, a desistência em 
procurar emprego pode ter influenciado no registro do 
número total de desempregados. 

Entre novembro e dezembro do ano passado, 
houve redução de 300 mil pessoas nos registros de 
desempregados. O número de empregados, por sua 
vez, teve um acréscimo de 100 mil. Paira a dúvida 
sobre onde foram parar os 200 mil trabalhadores que 
não estão em nenhuma das 2 listagens. Como fator 
notoriamente positivo, entretanto, deve-se reconhecer 
o aumento do número de trabalhadores com carteira 
assinada. O aumento da formalidade atingiu o nível 
recorde de 40,3% na média de 2005.

Resta, por fim, ponderar tais dados e não se 
deixar levar pela primeira impressão causada pelos 
números do IBGE. O contingente, ainda que decres-
cente, de 1,8 milhões de brasileiros desempregados 
exige trabalho e preocupação.

O SR. ANTENOR NASPOLINI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso deixar 
de aproveitar a oportunidade para, antes de mais nada, 
apresentar minhas condolências à família do Senador 
Tasso Jereissati pelo falecimento de sua mãe. A pes-
soa que passa por esta existência semeando o bem 
terá uma vida eterna muito feliz.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ensejo 
da aprovação, por esta Casa, na manhã de hoje, do 
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projeto que trata do FUNDEB, vou falar sobre a família 
e a violência contra a criança, tema sempre presente 
na pauta de discussão da Câmara dos Deputados.

Está na agenda da Câmara dos Deputados o 
debate sobre o Projeto de Lei nº 2.654, de 2003, de 
autoria da Deputada Maria do Rosário, aprovado por 
unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania. Ele visa contribuir para que as relações 
familiares sejam mais fraternas, permeadas de afeto, 
proteção e amor às crianças, e não, como ocorre em 
muitos lares, baseadas em diferentes formas de vio-
lência, que provocam danos físicos e psicológicos de 
gravidade variada. 

A família, nas suas variadas formas, é a primeira 
e mais importante instituição responsável pela educa-
ção e pelo cuidado das crianças pequenas. Mediante 
ações cotidianas de afeto, de formação de hábitos, de 
valores e pelas atitudes éticas e morais, ela influencia 
profundamente no presente e no futuro dos filhos. 

Quanto à educação e ao cuidado com as crian-
ças, tudo o que se inventou para substituir a família 
foi mais caro e menos eficiente. A distinção conceitual 
entre cuidar e educar não implica separação entre as 
ações, muito menos choque entre elas. Pelo contrá-
rio, elas se potencializam mutuamente. Quem cuida, 
educa; e quem educa, cuida. O caso mais simbólico 
dessa interação benéfica é o aleitamento materno. 
No mesmo momento em que a criança se nutre pelo 
leite materno, imuniza-se contra algumas doenças, é 
estimulada pela mãe, que canta uma canção ou con-
ta uma história e demonstra seu afeto acariciando a 
criança. Também é de domínio universal que a mãe 
exerce papel fundamental para a sobrevivência e o 
desenvolvimento das crianças. O desempenho esco-
lar das crianças está diretamente relacionado com o 
nível escolar da mãe. A mortalidade infantil decresce 
na medida em que a mãe ascende na pirâmide edu-
cacional. A renda auferida pela mãe se converte mais 
em benefício da criança do que a renda auferida pelo 
pai. No entanto, a figura paterna não pode ser apenas 
a de um visitante ocasional, sem compromisso com a 
proteção e educação das crianças. O afeto precisa ser 
o elo que une a família, banindo a violência que muitas 
vezes predomina na relação entre pais e filhos. 

Bater numa criança é covardia, seja qual for o 
motivo. O peso da mão do adulto que bate na criança é 
inversamente proporcional à sua capacidade de reflexão 
e diálogo. Quem reflete e dialoga não bate, encontra 
outro caminho para educar seus filhos. Muitos pais e 
mães continuam usando métodos violentos na relação 
com os filhos, porque assim foram tratados quando 
eram pequenos. Os avanços das ciências comporta-
mentais não fazem parte do currículo dessas famílias. 

Educar pela violência significa educar para a violência. 
É necessário que toda a família seja solidária tanto no 
cuidar como no educar a criança. Embora, historica-
mente, e em todas as culturas, a família sempre soube 
como educar seus filhos, é preciso considerar que, em 
especial em ambientes de extrema pobreza, constata-
se uma perda de identidade da família; conseqüente-
mente, é muito baixo o nível de informação existente 
sobre o mundo das crianças. É preciso resgatar e/ou 
desenvolver competências familiares na atenção à 
criança, entendidas como os conhecimentos, as prá-
ticas e as habilidades das famílias que facilitam e pro-
movem a sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção 
e a participação das crianças. É fundamental explicitar 
as competências familiares com a efetiva participação 
das próprias famílias e dar ampla divulgação para que 
elas possam, de fato, ter acesso a essa informação. E 
o Poder Público precisa garantir as condições básicas 
para a família poder exercer suas competências.

Sr. Presidente, é preciso que esta discussão ex-
trapole os limites da Casa, invada os meios de comu-
nicação social e tome conta de todo o País. Só com 
afeto construiremos uma infância melhor.

O   SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
povo brasileiro, quero me congratular com todos os 
juízes do Brasil e vários intelectuais que se manifes-
tam contrários à posição do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal quanto à exposição da instituição de 
maneira equivocada e constrangedora para os juízes 
que não concordam com que o Judiciário interfira na 
política. 

Sr. Presidente, é lamentável que o País, na sua 
mais alta Corte, tenha um Presidente com muito mais 
vocação para política do que para julgar. As liminares 
concedidas pelo Ministro Nelson Jobim têm deixado o 
País estarrecido. Acho até que precisaríamos apres-
sar a aprovação de uma PEC que proíba que juízes, 
promotores e pessoas que ocupam cargos de carreira 
se candidatem. 

É claro o poder de destruição do Presidente Lula, 
que já conseguiu destruir a imagem do Executivo, do 
Parlamento brasileiro e agora a do Supremo Tribunal 
Federal. Essa amizade Lula e Jobim, como anunciam 
os jornais, daria uma bela dobradinha para as eleições: 
Lula candidato a Presidente e o Ministro Jobim a vice. 
Então o povo, tenho certeza, diria um “não” muito gran-
de no dia 1º de outubro deste ano. 

Registro minha solidariedade aos magistrados 
deste País que têm manifestado publicamente sua 
indignação com as declarações e julgamentos do Mi-
nistro Nelson Jobim.

Muito obrigado.
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O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais presentes, pessoas que sintoni-
zam a Rádio Câmara ou a TV Câmara, a Câmara dos 
Deputados fez história no último dia 24 de janeiro e 
também hoje. Ao aprovarmos o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação – FUNDEB, esta-
mos às portas de uma revolução no ensino brasileiro. 
A manifestação favorável à PEC nº 536, de 1997, que 
cuidou da matéria, é dessas resoluções que justificam 
e enobrecem o mandato parlamentar.

As esmagadoras votações favoráveis compro-
vam o sentimento que empolgou a Casa. A quase 
unanimidade dos Parlamentares transformou-se em 
paladino de uma justa causa. Com isso, a educação 
básica das futuras gerações ganha um considerável 
aporte de medidas financeiras e pedagógicas. Pela 
primeira vez, todas as faixas etárias em idade esco-
lar serão contempladas: das crianças da educação 
infantil (creches e pré-escola) aos mais experientes 
da educação de jovens e adultos, não esquecendo, 
obviamente, os meninos e adolescentes dos ensinos 
fundamental e médio.

Senhoras e senhores, não há dúvida quanto à 
magnitude dos repasses federais ao Fundo, que an-
darão pela ordem dos 2 bilhões de reais no primeiro 
ano; dos 2,85 bilhões de reais no segundo; dos 3,7 
bilhões de reais no terceiro; e dos R$4,5 bilhões de 
reais a partir do quarto ano. Esses valores serão a 
materialização do discurso que os brasileiros, sem 
exceção, sempre defendem. Bem aplicados em todas 
as frentes sugeridas, eles poderão alterar a fisionomia 
educacional de nossa população.

Nobres pares, mais destaque que o aspecto finan-
ceiro merece uma das clientelas a que se destinarão 
aqueles recursos. Falo dos pequeninos da educação 
infantil (creches e pré-escola). O realce se deve ao 
fato de, finalmente, admitirmos a existência do ensino 
formal para menores de 7 anos de idade. Atualmente, 
esse reconhecimento existe apenas para quem pode 
matricular seus filhos em escolas particulares. Espera-
se, agora, que o novo Fundo encurte, a médio prazo, 
as colossais distâncias de escolaridade que separam 
uma classe da outra.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais presentes, parabenizo o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, pela feliz iniciativa da criação do 
FUNDEB. Felicito, igualmente, todos os Deputados 
Federais que o aprovaram, em particular os integran-
tes da Comissão Especial que analisaram a proposta. 
Desse colegiado, se me permitem, gostaria de exaltar 

o trabalho de sua Relatora, a Deputada Iara Bernardi, 
e de seu Presidente, o Deputado Severiano Alves. 

Por fim, dirijo um olhar de carinho e esperança 
a todos os pimpolhos, moças e rapazes do meu País. 
Tenho certeza de que eles saberão aproveitar esse le-
gado que a nossa geração lhes proporciona. O futuro 
a eles pertence!

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
a implantação de projeto de inclusão social pela Pre-
feita de Magé, Núbia Cozzolino. Refiro-me ao Projeto 
Abrindo Portas, que dá oportunidade de emprego às 
pessoas mais carentes e aos deficientes físicos.

Magé é um Município de 440 anos que realmente 
não tem muita mão-de-obra ou gera emprego. Preci-
samos ocupar essa mão-de-obra ociosa proveniente 
de pessoas mais carentes e deficientes. 

Parabenizo, portanto, a Prefeita Núbia Cozzo-
lino e registro nos Anais da Casa a implantação do 
Projeto Abrindo Portas pela Prefeitura de Magé, Rio 
de Janeiro.

Muito obrigado. 
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rubem San-
tiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, queremos nos manifestar pela integral so-
lidariedade aos integrantes do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra que há alguns dias tiveram 
o pedido de prisão preventiva acatado por um juiz do 
Município de Gameleira, da Mata Sul do Estado de 
Pernambuco. Esta é mais uma tentativa de se crimi-
nalizar a luta pela reforma agrária. 

Conhecemos muito bem a Mata Sul do Estado de 
Pernambuco e a histórica e crônica situação de falência 
de grande parte de usinas e destilarias que lá atuavam 
no setor sucroalcooleiro. Os agricultores esperam há 
quatro anos pela desapropriação do Engenho Pereira 
Grande. Sem qualquer justificativa, a decisão do IN-
CRA, encaminhada após longo processo de vistoria, foi 
interrompida por uma decisão da Justiça Federal.

Queremos também expressar a nossa preocu-
pação com essa tentativa de criminalização da luta 
pela reforma agrária em Pernambuco. Há onze anos 
presidimos uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
que naquele Estado investiga os débitos fiscais de 
usinas e destilarias.
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É  impressionante que, ao longo de quase 4 déca-
das, não tenhamos tido praticamente nenhum caso de 
usina ou destilaria executada por dívidas contra o Fisco 
estadual, dívidas de créditos adquiridos e não pagos 
ao então Banco do Estado de Pernambuco, além dos 
débitos contra o INSS, contra a Receita Federal. 

Expressamos, portanto, nossa integral solidarie-
dade a esses trabalhadores injustamente perseguidos. 
Amanhã, na condição de Parlamentar, vamos ao Pre-
sídio de Palmares visitar um dos agricultores presos 
e, mais uma vez, a bancada vai exigir o avanço da 
reforma agrária, e onde houver processos em curso, 
que sejam agilizados em defesa da reforma agrária, 
da distribuição de terra e de melhores condições de 
vida para os agricultores da Mata Sul do Estado de 
Pernambuco.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, associo-me ao pro-
nunciamento do Deputado Paulo Rubem Santiago. 
Também expresso minha solidariedade ao MST, tendo 
em vista a prisão preventiva de um de seus militantes, 
decretada por um juiz de Gameleira. 

Vemos que tanto os termos do pedido de prisão, 
assinado pelo Promotor de Justiça, sobre ação de ban-
do intitulado sem-terra, como a própria decisão judicial 
quanto aos atos praticados pelos representados, no 
caso dos trabalhadores, vão contra o disposto na Cons-
tituição, colocando o direito da propriedade como direi-
to absoluto. Isso mostra que, infelizmente, o Judiciário 
brasileiro não entendeu o significado da função social 
da propriedade, previsto na Constituição de 1988. E 
o que é mais grave: ainda não incorporou a moderna 
visão do STJ, que considera as ocupações de terra 
pressões legítimas na luta pela reforma agrária. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja inserido 
nos Anais da Casa o manifesto de entidades que de-
nunciam a posição do Judiciário e se solidarizam com 
a luta dos trabalhadores e trabalhadoras pela reforma 
agrária.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Recife, 1 de fevereiro de 2006

As entidades que abaixo subscrevem vêm por 
meio deste denunciar a criminalização de trabalhado-
res rurais integrantes do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra – MST da região de Gameleira, 
Pernambuco.

Em 31 de janeiro de 2006 o Juiz Substituto de 
Gameleira, Dr. Antonio Carlos dos Santos, acolheu pe-
dido feito pelo Promotor de Justiça Hipólito Cavalcanti 
Guedes e decretou a prisão preventiva de 5 militantes do 

MST. Os trabalhadores/as estão sendo criminalizados 
em decorrência de uma manifestação realizada em 15 
de dezembro de 2005, quando cerca de três mil traba-
lhadores/as marcharam em direção à Usina Estreliana, 
localizada em Gameleira/PE, pedindo providências 
para efetivação da desapropriação da área.

A área mencionada possui cerca de 1,8 mil hec-
tares e é reivindicada por cerca de 150 famílias acam-
padas no Assentamento Margarida Alves, localizado 
no mesmo município. Em novembro de 2005 o INCRA 
– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
–, mediante decreto de interesse social para fins de 
reforma agrária, obteve, na Justiça Federal, decisão 
autorizando sua imissão na posse da área. Ocorre que 
a decisão foi cancelada por uma liminar concedida pelo 
Juiz da 7ª Vara Federal de Recife/PE. Tal entendimento 
indica a resistência do poder judiciário à realização da 
reforma agrária, mesmo quando o executivo atua no 
sentido da sua efetivação.

A decisão que suspendeu a imissão de posse, 
hoje contestada pela Procuradoria do INCRA no Supe-
rior Tribunal de Justiça, causou a indignação das famí-
lias sem terra e, como mencionado, em 15 de dezembro 
de 2005, milhares de trabalhadores/as realizaram uma 
manifestação reivindicando o direito a terra.

Não bastasse o obstáculo causado pela Justiça 
Federal em face da suspensão da imissão de posse 
concedida em favor do INCRA, o Juiz Antonio Carlos 
dos Santos e o Promotor Hipólito Cavalcanti Guedes 
estão agora criminalizando o movimento social por 
meio de decisão dirigida a lideranças locais e nacionais 
do MST, como forma de repressão à luta pela reforma 
agrária. O objetivo de criminalização do movimento 
social toma-se ainda mais evidente quando se obser-
va os termos do pedido e da decisão que determina a 
prisão dos trabalhadores/as.

Em seu parecer favorável à prisão dos traba-
lhadores o Promotor de Justiça diz que: “A cidade 
de Ribeirão e Gameleira não tem mais tranqüilidade, 
sentindo-se insegura com a ação do bando. ntitulado 
de sem terras’ pois que como se pode perceber pelos 
registros de ocorrência, os delitos ocorrem freqüente-
mente e gerando um profundo mal estar e revolta na 
população “. O Promotor justifica ainda que a prisão 
é necessária para, segundo ele, “acautelar o meio 
social e a própria credibilidade da justiça em face da 
repercussão dos crimes, ainda mais pelo fato de que 
o bando sai se vangloriando das ‘heróicas’ a ações 
em via publica “.

Por sua vez o Juiz decreta a prisão dos trabalha-
dores e fundamenta sua decisão com termos vagos e 
genéricos a favor do “direito” de propriedade em face 
do direito à reforma agrária: “Os representados. inte-



06422 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

grantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra-MST reiteradamente promovem invasões não 
pacificas de terras, danificando patrimônio privado, 
incendiando veículos, plantações, promovendo atos 
não condizentes com a finalidade a que se propõem, 
tudo sob o argumento de lutarem por reforma agrária” 
Adiante, diz o Juiz “Os atos praticados pelos represen-
tados, vão de encontro a direitos consagrados na cana 
magna. especialmente o contido no art. 5º inc. XII que 
é a garantia do direito de propriedade, colocando em 
risco a segurança e a ordem pública.

Assim, nota-se por um lado o descaso em relação 
à efetivação do direito à reforma agrária e por outro a 
proteção exacerbada do direito a uma propriedade que 
não atende a sua função social, fato este que, segun-
do a Constituição Federal não pode ser tutelada pelo 
Estado. E de se ressaltar que, mais do que a questão 
formalista, trata-se da sobrevivência de centenas de 
famílias, que vislumbram na área sua possibilidade de 
subsistência. Não é demais salientar que a dignidade da 
pessoa humana é pilar da nossa República Federativa 
[1][1] que os direitos fundamentais dela decorrentes 
são imediatamente aplicáveis [2] [2] e que, como bases 
do ordenamento jurídico, devem pautar a atuação dos 
poderes do Estado. A realização da reforma agrária 
implica, antes de tudo, na concretização de direitos 
fundamentais à educação, ao trabalho, à moradia, à 
centenas de famílias alijadas dos benefícios sociais.

Diante destes fatos, requeremos a adoção de 
medidas urgentes para que sejam revogadas as pri-
sões arbitrárias decretadas contra os trabalhadores/
as rurais, bem como para que haja maior celeridade 
na imissão do INCRA na posse da área e as famílias 
finalmente assentadas.

ABONG – Associação Brasileira de Ongs
AMB – Associação das Mulheres Brasileiras
AQCC – Associação Quilombolas de Conceição 

dos Crioulas
Casa de Passagem
Centro de Cultura Luiz Freire – CCLF
Centro Dom Helder Câmara – CENDI-IEC
Comissão Pastoral da Terra – CPT
CUT – Central Única dos Trabalhadores
Dignitates
Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho 

– Curso de Direito – UFPE
Fórum de Mulheres de Pernambuco
Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça 

no Campo
Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares -GAJOP
GTPT -

Igreja Anglicana – Secretaria de Direitos Huma-
nos Desmond Tutu

Núcleo de Assessoria Jurídica Popular/UFPE
Movimento Nacional de Direitos Humanos – 

MNDH
Movimento Negro Unificado – MNU/PE
Observatório Negro – ONEG
Serviço Ecumênico nas Prisões
SOS Corpo – Instituto Feminista para a Demo-

cracia
Terra de Direitos
União dos Estudantes de Pernambuco – UEP
União Nacional dos Estudantes – UNE
Dep. Federal João Alfredo
Dep. Federal Fernando Feno
Dep. Estadual Nelson Pereira
Dep. Estadual Isaltino Nascimento
Dep. Estadual Teresa Leitão
Dep. Estadual Ceça Ribeiro
Dep. Estadual Roberto Leandro – Pres. da Com.

de Direitos Humanos da Ass.Legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que dese-
jam fazer uso da palavra que utilizem rigorosamente o 
tempo de 1 minuto, porque às 14h30min concedere-
mos a palavra aos Deputados inscritos no período do 
Pequeno Expediente para falar por 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, órgãos de imprensa da Para-
íba noticiam que eu tenho me silenciado ante denún-
cias de prática de tortura.

Em conseqüência da minha luta contra a tortura, 
o crime organizado, o narcotráfico, a exploração sexu-
al de crianças e de adolescentes e contra grupos de 
extermínio, hoje sou um homem marcado para morrer. 
Aonde vou, tenho de ir acompanhado por seguranças 
da Polícia Federal. 

Pelo meu caráter, não há possibilidade de me 
silenciar. Para mim, não importa de onde vem a tor-
tura: dos Governos Federal, Estadual e Municipal ou 
da autoridade policial. Continuo denunciando. Essa 
tem sido minha prática nesta Casa e durante toda a 
minha vida.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, em Tubarão, Santa Catarina, onde resido, 
está com toda a estrutura pronta para a inauguração 
do novo serviço na instituição, denominado Unidade de 
Oncologia – UNIONCO. Para o efetivo funcionamento 
do novo setor, o hospital aguarda o credenciamento 
junto ao Ministério da Saúde. 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06423 

Este Deputado, juntamente com outras lideranças, 
vem lutando para que o Ministério da Saúde tome a 
iniciativa de atender às nossas reivindicações.

Esclareço que há mais de 2 anos a instituição 
vem se empenhando para buscar tal credenciamento 
junto aos órgãos responsáveis. Porém, há uma legis-
lação que emperra tal progresso, haja vista o fato de 
o número de habitantes da cidade de Tubarão e da 
região em que o hospital se localiza ser considerado 
insuficiente para o credenciamento de 2 unidades na 
região, já que a unidade de Criciúma tem o serviço.

O lamentável, senhores, é que, se não houver 
sucesso quanto ao credenciamento pelo SUS, somen-
te os pacientes particulares e de convênios poderão 
usufruir do serviço.

Por isso, reitero ao Sr. Ministro da Saúde espe-
cial atenção no que tange ao assunto em questão, ao 
mesmo tempo em que parabenizo a Diretora-Geral do 
Hospital, Irmã Enedina Sacheti, que tem implantado 
com diligência e responsabilidade os programas que 
beneficiam a população da região sul do Estado de 
Santa Catarina. Estendo meus sinceros cumprimentos 
à Diretora-Geral da Secretaria da Saúde, representan-
do o Governo de Luiz Henrique da Silveira e Eduardo 
Moreira, que se tem empenhado no sentido de encon-
trar a melhor solução para o impasse criado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabeni-
zar a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da 
Presidência da República, por estabelecer o Plano de 
Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura 
no Brasil e escolher alguns Estados para incrementar 
esse projeto piloto.

Conversamos com o Secretário para incluir Ron-
dônia nesse projeto piloto, já que a partir de julho todos 
os Estados do Brasil estarão integrados a essa ação 
articulada de combate à tortura e aos maus-tratos, 
principalmente as delegacias de polícia e o sistema 
penitenciário.

Registro ainda a presença em Brasília do Prefei-
to de Porto Velho, Roberto Sobrinho, do Partido dos 
Trabalhadores, que esteve conosco no Ministério da 
Defesa para tratar do Programa Calha Norte. 

Após mais de 25 anos, o Programa Calha Norte, 
agora, no Governo Lula, obtém um investimento de 
mais de 125 milhões. 

Para a Amazônia isso é muito importante, por-
que o Programa Calha Norte demonstra a presença 
do Estado em região de fronteira. Faltava a presença 
do Brasil em lugares ermos, onde o narcotráfico do-
mina a região. 

O   SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parabenizo o Governo Federal pelo empenho em or-
ganizar o garimpo de Serra Pelada, Estado do Pará. 
Hoje, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, 
27 mil garimpeiros estão cadastrados e a área a ser 
garimpada deverá ser repassada à cooperativa. 

Quero, no entanto, externar minha preocupação 
com os mais de 7 mil garimpeiros que passaram por 
lá mas não foram contemplados, porque, conforme 
as regras estabelecidas, apenas estão cadastrados 
aqueles que foram cooperados da COOMISGASP ou 
da COOMGASP. Em razão disso, apresento manifes-
tação à Casa Civil para que leve em consideração a 
ansiedade de todos aqueles que por lá passaram, com 
carteira amarela e outros registros, e querem também 
fazer parte da distribuição desse bolo.

Sabemos que não haverá mais lavra manual, que 
a extração será mecanizada, o que será mais uma for-
ma de distribuição de renda neste País. 

Parabéns ao Governo Lula, que em breve fará 
com que Serra Pelada volte a funcionar de forma or-
ganizada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que às 15h30min encerraria o 
Pequeno Expediente, mas não é justo que a Câmara 
não proporcione ao Parlamentar o direito de falar com 
seu povo, de expor suas idéias. Por isso estenderá o 
Pequeno Expediente até as 16h.

Esta é uma sessão de debates e, portanto, de-
vemos dar oportunidade a todos os nobres Pares que 
queiram falar, registrar suas mensagens, marcar po-
sição. 

Esta sessão terminaria às 19h, mas pode es-
tender-se até as 20h, 21h. Não há problema. Repito, 
trata-se de sessão de debates. Então, vamos debater. 
Quem quiser falar hoje poderá fazê-lo. O Presidente 
assegurará a palavra a quem dela quiser fazer uso.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Depu-
tados, a Secretaria de Transportes e Obras Públicas 
de Minas Gerais está assinando convênios da terceira 
e última etapa do Programa Pró-Acesso, que prevê a 
pavimentação das ligações asfálticas dos Municípios 
mineiros que ainda não dispunham de acessos rodo-
viários.

Neste final de semana, em Governador Valada-
res, o Secretário de Estado Agostinho Patrus vai abrir 
a licitação para a cobertura de 54 trechos no leste de 
Minas, contemplando principalmente os Municípios 
de Alvarenga, Conceição de Ipanema, Córrego Novo, 
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Frei Lagonegro, Imbé de Minas, Pingo D’Água, Rio 
Vermelho, Taparuba, Tumiritinga e Vermelho Novo, 
entre outros.

Trata-se de uma importante iniciativa do Governo 
de Minas, uma promessa do Governador Aécio Neves 
que vem atender a um antigo sonho das populações 
das cidades do interior, proporcionando mais conforto 
e segurança nas viagens e facilidade de escoamento 
da produção agrícola.

Por intermédio do Pró-Acesso, o Governo de Mi-
nas já concluiu o asfaltamento de 19 trechos, no total 
de 290,6 quilômetros, em todas as regiões do Esta-
do. No momento existem 51 obras em execução e 30 
obras com início previsto para os próximos 60 dias. 
Seis projetos de engenharia estão prontos ou em fase 
de elaboração.

Até agora foram investidos 600 milhões de re-
ais nas primeira e segunda etapas do programa, que 
contemplam 100 Municípios. Na terceira fase, serão 
mais 109 projetos que receberão no total 50 milhões 
de reais.

O Pró-Acesso foi criado para promover o desen-
volvimento econômico e social, facilitar a mobilidade da 
população e melhorar a infra-estrutura de 224 cidades 
mineiras. A meta do programa é pavimentar 5,6 mil qui-
lômetros de estradas, interligando os 853 Municípios 
mineiros e beneficiando 1,5 milhão de pessoas.

Para concluir o Pró-Acesso, o Governo Estadual 
está em negociação com o Ministério dos Transportes, 
para atender 9 cidades ligadas a estradas federais. E 
também busca financiamento internacional, no valor 
de 150 milhões de dólares, junto ao Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento e ao Banco Japonês de 
Cooperação Internacional.

Quero parabenizar o Secretário Agostinho Patrus 
e o Governador Aécio Neves por esta importante con-
quista para o povo de Minas Gerais, especialmente a 
população que vive no interior.

As demais cidades beneficiadas pelo Pró-Acesso 
nessa terceira etapa são: Alvorada de Minas, Angelân-
dia, Congonhas do Norte, Cuparaque, Dom Joaquim, 
Felício dos Santos, Itambé do Mato Dentro, Morro do 
Pilar, Paulistas, Santa Rita do Itueto, Santana do Ria-
cho, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio 
Abaixo, São Félix de Minas, São Geraldo do Baixo, 
São José da Safira, São Sebastião do Maranhão, São 
Sebastião do Rio Preto e Serra Azul de Minas.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportuni-
dade e solicito a divulgação do meu pronunciamento 
nos órgãos de comunicação da Casa e no programa 
A Voz do Brasil. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. B. SÁ (PSB – PI. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero registrar também a minha apre-
ensão, na qualidade de nordestino, com o semi-árido, 
pois infelizmente existem muitas nuvens escuras che-
gando no horizonte da região. Lamentavelmente não 
são nuvens de chuva, pelo contrário, não há nenhuma 
chuva prevista. 

De acordo com as informações obtidas pelo IN-
MET, não há um horizonte favorável, ou seja, desenha-
se um quadro de mais um período de irregularidade 
na distribuição das chuvas e, conseqüentemente, de 
seca.

Por isso peço aos órgãos oficiais, sobretudo ao 
Governo Federal, por intermédio do Ministério da Inte-
gração Nacional, que atendam aos apelos dos diver-
sos colegas que por toda esta semana ocuparam a 
tribuna para reclamar da falta d’água. Foi suspensa a 
distribuição de água por meio de carro-pipa que vinha 
sendo feita pelo Exército brasileiro. 

Essa é uma sina com a qual vamos viver por 
mais algum tempo. Mas, se Deus quiser, haveremos 
de encontrar uma saída.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, 
queremos deixar registrado o trabalho que temos de-
senvolvido em prol da saúde. 

Temos de votar o Orçamento da União o mais ra-
pidamente possível, para dar condições ao Presidente 
de fazer com que o Brasil possa ter uma representação 
devida. Mas não podemos deixar de nos preocupar 
com o fato de o Presidente da República pretender 
destinar 1 bilhão e 400 mil reais para o Bolsa-Família, 
que apresenta resultados positivos. O empreendimento 
é maravilhoso e o trabalho deve ser realizado. Entre-
tanto, o numerário suficiente para o referido programa 
será retirado da verba da saúde, e não concordamos 
com isso. Vamos apoiar esse trabalho, que entende-
mos ser meritório, mas não queremos que ele preju-
dique a saúde.

Da  mesma maneira, temos emendas neste Orça-
mento pelas quais se pretende que as Santas Casas 
de Misericórdia tenham o atendimento devido, com o 
numerário necessário a elas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, noticio que Duque de Caxias 
ultrapassou a cidade do Rio de Janeiro em volume de 
exportação. Isso quer dizer que, com a nova adminis-
tração, Duque de Caxias apresenta resultado ímpar, e 
todos nós estamos contentes, porque a cidade, sendo 
a porta da Baixada Fluminense, oferece, assim, uma 
referência administrativa.
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Para concluir, digo que, ao Projeto de Lei nº 5.855, 
que diminui as despesas de eleição, deve ser acres-
centada a proibição à boca de urna, já que é efetiva-
mente proibida. Cassaram o Senador e a Deputada 
Capiberibe por compra de voto por 13 reais, e imagino 
que boca de urna seja compra de voto também, meu 
Presidente! Vamos despertar o Brasil para isso!

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito a oportu-
nidade para parabenizar a Srta. Mayssa, minha filha, 
que completou 15 anos ontem. Infelizmente, não pude 
estar presente porque aqui cumpro meu papel de Par-
lamentar na convocação extraordinária, e o Presidente 
não permite que os Deputado saiam desta Casa para 
outras atividades.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Es-
tendo a V.Exa. os cumprimentos da Mesa à sua dig-
níssima filha.

O SR. DR. BENEDITO DIAS – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, as mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 
60 da Constituição Federal, promulgaram, ontem, 1º 
de fevereiro de 2006, emenda ao texto constitucional, 
segundo a qual os gestores locais do Sistema Único 
de Saúde poderão admitir agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias por meio 
de processo seletivo público, de acordo com a natu-
reza e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para a sua atuação.

Ficou estabelecido que lei federal disporá sobre 
o regime jurídico e a regulamentação da atividade de 
agente comunitário de saúde e agentes de combate às 
endemias. Acertado ficou também que o servidor que 
exerça funções equivalentes às de agente comunitá-
rio de saúde ou de agentes de combate às endemias 
poderá perder o cargo em caso de descumprimento 
dos requisitos específicos fixados em lei, para o seu 
exercício.

Os agentes comunitários de saúde e os agentes 
de combate a endemias somente poderão ser contra-
tados diretamente pelos Estados, o Distrito Federal ou 
os Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Cons-
tituição Federal, observado o limite de gasto estabe-
lecido na lei complementar de que trata o art. 169 da 
Constituição Federal. 

Na PEC promulgada ontem, ficou estabelecido 
que os profissionais que na data de promulgação desta 
emenda e a qualquer titulo desempenharem as ativida-
des de agentes comunitários de saúde ou de agentes 
de combate às endemias, na forma da lei, ficam dis-
pensados de se submeter a processo seletivo públi-
co, a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição 
Federal, desde que tenham sido contratados a partir 

de anterior processo de seleção pública efetuado por 
órgãos ou entes da administração 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.

Esta emenda entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Meus caros colegas Parlamentares, a PEC pro-
mulgada ontem é de importância fundamental, princi-
palmente para Estados pobres, como o meu amado 
Amapá e seus Municípios. Lá, os problemas de saú-
de pública, particularmente os problemas endêmicos, 
como a malária e a dengue, afetam de modo terrível 
seus habitantes. A PEC ontem promulgada permitirá 
que o Estado e seus Municípios contratem, imediata-
mente, por processo seletivo público, agentes comu-
nitários de saúde e agentes de combate às endemias 
em número suficiente para acabar ou minimizar esses 
problemas que tanto mal fazem aos habitantes da 
Amazônia Oriental. 

Deste plenário, quero tornar público o meu agra-
decimento à Câmara e ao Senado Federal pela sensi-
bilidade demonstrada aos habitantes desses Estados 
e Municípios que há muito padecem desses males e 
que precisavam da efetiva ação do Parlamento bra-
sileiro para a eliminação desses problemas que tan-
tos sofrimentos nos causam e causaram ao longo de 
muitas décadas.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A capital do meu Estado, o Amapá, foi fundada 

em 4 de fevereiro de 1758, completando, portanto, no 
próximo dia 4 de fevereiro, 248 anos de idade. Esta 
velha senhora, que mantém intactas sua morenice e 
brejeirice, oriunda da mistura de raças que houve aqui, 
onde o sangue português misturou-se ao sangue indí-
gena descendente dos bravos guerreiros tucujus, e ao 
sangue negro que aqui aportou vindo da África, após 
a derrota portuguesa em Alcácer Quibir, na cidade do 
Mazagão, estes também se integrando e misturando 
seu sangue e cultura a tucuju, é a única banhada pelo 
Rio Amazonas (braço norte do grande Rio). A cidade é 
cortada pela linha imaginária do Equador e seu acesso 
somente é possível por via aérea ou aquática, uma vez 
que o transporte de passageiros entre Macapá e Be-
lém é feito através de centenas de barcos a motor que 
transportam passageiros. Alguns desses barcos têm 
capacidade para transportar até 600 passageiros, que 
podem escolher entre camarotes e redes. A maioria, 
até por questões econômicas, prefere a rede.

Macapá, a capital do Amapá, fica localizada a 345 
quilômetros de Belém do Pará. O nome de origem é 
tupi, com uma variação de macapaba, que quer dizer 
lugar de muitas bacabas, um fruto de palmeira nativa 
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da região. Antes de chamar-se Macapá, o primeiro 
nome dado oficialmente a essa terra foi Adelantado 
de Nueva Andaluzia, em 1544, por Carlos V, então Rei 
da Espanha, numa concessão a Francisco Orellana, 
navegador espanhol que esteve por aqui.

O acesso mais rápido à cidade é através de avião, 
com o tempo de 40 minutos de vôo. A outra opção é 
chegar de navio ou barco a motor, após 24 horas de 
viagem. Não existem rodovias ligando Macapá a outros 
estados brasileiros. Chegando a Macapá, encontra-se 
um ambiente sem poluição, uma cidade de pequeno 
porte, uma população acolhedora e uma rica paisagem 
natural proporcionada pelo Rio Amazonas, o maior do 
mundo, e ainda um comércio crescente. 

A história de Macapá começa nos tempos colo-
niais, e está relacionada com a defesa e a fortificação 
das fronteiras do Brasil, além da preocupação em 
garantir a presença portuguesa em terras brasileiras. 
Assim se originou esta cidade, de um destacamento 
militar criado em 1738. Na Praça Veiga Cabral, no dia 
4 de fevereiro de 1758, quando ela ainda se chamava 
Praça São Sebastião, acontecia exatamente nessa 
praça o levantamento do pelourinho, e o Governador 
do Grão Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
fundava naquele dia a Vila de São José de Macapá. 
Nessa época, foram surgindo prédios que até hoje 
são preservados e constituem verdadeiro patrimônio 
cultural. 

A Fortaleza de São José de Macapá, uma cons-
trução feita nos tempos escravos com mão-de-obra 
de negros e índios, é um dos exemplos dessas cons-
truções. No dia 2 de janeiro de 1764, começou o de-
lineamento do solo, e no dia 29 de junho do mesmo 
ano, foi lançada a pedra fundamental do monumento. 
A construção durou 18 anos, mas essa demora não 
foi pelo tamanho da obra, mas, sim, pelos problemas 
que surgiram com a falta de mão-de-obra e a escassez 
de material que, de vez em quando, fazia parar tudo. 
Os índios eram perseguidos pelas doenças e oprimi-
dos pelo rigor da disciplina militar, e este era o grande 
motivo da fuga do engenho. Os negros quando fugiam 
não iam longe, deixavam-se prender facilmente. O au-
tor do projeto, Henrique Galúcio, faleceu 5 anos após 
o início das obras.

A Igreja de São José de Macapá também é um 
marco histórico. Começou a ser construída em 1752, 
6 anos antes da criação oficial da Vila de São José 
de Macapá.

A primeira escola em alvenaria de Macapá foi 
inaugurada em 13 de setembro de 1946, a Escola de 
1º Grau Barão do Rio Branco, criada pelo Governo do 
Território Federal do Amapá na gestão do então capitão 

Janary Gentil Nunes. Nesta escola também funcionou 
o primeiro cinema de Macapá. 

Outros prédios, como o Mercado Central, o Hos-
pital de Especialidades e a maternidade Mãe Luzia 
também fazem parte de antigas construções das dé-
cadas de 40, 50 e 60. O Trapiche Eliezer Levi avança 
472 metros sobre o Rio Amazonas e é uma das atra-
ções da cidade.

Macapá é a única cidade brasileira que está à 
margem esquerda do Rio Amazonas, e que é cortada 
pela linha do Equador. Com altitude de 15 metros em 
relação ao nível do mar e latitude zero, possui uma área 
de 24.750 quilômetros quadrados. O clima é equato-
rial, quente e úmido. Após 45 anos de Território Federal 
com sustentação financeira da União, o crescimento 
desta cidade acelerou-se com a transformação para 
Estado em 1988.

Tudo mudou rapidamente, e a pequena cidade 
foi ganhando cara e status de capital estadual. Surgi-
ram prédios com arquitetura mais moderna, como o 
Teatro das Bacabeiras, o Tribunal Regional Eleitoral, as 
Secretarias Estaduais, os shopping centers e outros. 
Vieram novas empresas, bancos, e o número popula-
cional subiu degraus com grande velocidade.

Muito tempo tomaria eu de V.Exas. se fosse fa-
lar do aspecto financeiro, mineral, de agronegócios, 
turismo e tantos outros de Macapá. Precisaríamos de 
uma sessão inteira para dar fim a este pronunciamento, 
que tem o objetivo de convidar todos os meus colegas 
Parlamentares, assim como toda Brasília, a conhecer 
Macapá, a capital do Amapá, que dentro desses pou-
cos anos será conhecida e reconhecida como grande 
entre as maiores e melhores do meu País.

O  SR. ZÉ LIMA (PP – PA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tenho constantemente ocupado esta tribuna para re-
clamar, pedir, e até mesmo implorar, providências ao 
Presidente Lula com relação às obras de competência 
federal em meu Estado.

Entre meus pleitos, refiro-me às obras de pa-
vimentação da BR-163, a Santarém-Cuiabá, de vital 
importância para o desenvolvimento do oeste para-
ense.

Como é sabido, o porto de Santarém foi adaptado 
para receber o escoamento da produção, inclusive do 
Centro-Oeste brasileiro, justamente por reunir condi-
ções ideais de localização, dada sua proximidade com 
grandes centros produtores.

Não obstante, e para grande surpresa dos pa-
raenses, dada a influência do Governador do Mato 
Grosso, Blairo Maggi, a BR-158 vem sendo preparada 
como rota alternativa para o escoamento da produção 
do Centro-Oeste brasileiro, retirando não apenas a 
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capacidade de utilização do porto de Santarém, mas 
de desenvolvimento da região oeste do Pará pela total 
paralisação das obras da BR-163.

Com isso, os empresários e produtores rurais 
paraenses estão reunidos em Santarém hoje, dia 2 
de fevereiro de 2006, aproveitando a visita do Gover-
nador Simão Jatene, não apenas para protestar, mas 
para pedir sua intervenção no sentido de sensibilizar 
as autoridades competentes para dar seguimento ao 
projeto de recuperação e pavimentação da Cuiabá—
Santarém.

Lamentavelmente, essas pessoas entendem que 
dificilmente a BR-163 voltará a ser prioridade do Go-
verno, até porque o Presidente Lula pretendia executar 
os trabalhos nessa rodovia por meio das chamadas 
“parcerias público-privadas” (PPPs), que sequer foram 
regulamentadas, jogando por terra todas as esperan-
ças do empresariado paraense.

O Governo do Estado do Pará, por sua vez, tem 
feito sua parte. E a afirmativa é tão verdadeira que o 
Estado foi um dos que mais reduziu a situação de mi-
séria de seu contingente populacional, segundo da-
dos do IBGE.

Tal fato, todavia, não ocorreu com utilização de 
mágicas distribuições de cestas básicas ou valores 
sob qualquer pretexto, mas, sim, pela efetiva geração 
de emprego e renda e pelo incentivo maciço aos pe-
quenos produtores rurais.

Para tanto, basta que observemos os recordes 
que o Estado do Pará vem batendo em sua pauta de 
exportações, contribuindo de forma decisiva para a 
balança comercial brasileira.

Tais esforços, contudo, não têm sido suficientes 
para implementar o desenvolvimento esperado justa-
mente por esbarrar na inércia do Governo Federal no 
que se refere a investimentos em rodovias e portos.

Não é mais possível, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que semanalmente os Parlamentares da 
bancada paraense ocupem as tribunas da Câmara e 
Senado para reclamar da falta de atenção do Governo 
Federal com a região amazônica.

Os jornais locais publicam diariamente tal des-
caso, noticiam a falta de atenção destinada ao Esta-
do do Pará. Como exemplo, cito a incompetência da 
FUNASA, destacada em reportagem publicada no 
jornal O Liberal.

Enquanto isso, as autoridades econômicas ocu-
pam diariamente espaços na mídia para propalar que 
o País está bem, não dizendo, contudo, o que deixaram 
de fazer para cumprir as promessas de campanha e 
buscar uma eleição a qualquer preço.

Espero, sinceramente, que neste ano, mesmo 
sabendo do cunho eleitoreiro das obras, que alguns 

projetos paralisados no Pará retomem a sua execução, 
a fim de amenizar a situação caótica em que tem vivido 
diversos segmentos da economia local.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (PSB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uso este expediente para fazer uma reclama-
ção à Casa: assumimos o mandato há poucos dias 
e tivemos a grata, ou ingrata, surpresa de saber que 
não teríamos direito às emendas destinadas aos Par-
lamentares, em virtude de a ex-Deputada Janete Ca-
piberibe, no momento de apresentação das emendas, 
estar de licença-saúde. 

Ficamos muito surpresos com isso, já que essas 
emendas são prioritárias para cada Parlamentar. O 
Amapá, Estado que represento, já recebe muito pouco 
de recursos federais. E agora são retirados 5 milhões 
de reais das emendas individuais de Parlamentares, 
por conta da ausência da ex-Deputada nesta Casa, 
causando enorme prejuízo à nossa população. 

Encaminhamos um ofício ao Presidente da Co-
missão de Orçamento, Senador Gilberto Mestrinho, 
pedindo a S.Exa. que reveja a situação, porque foi dado 
ao Senador Gilvam Borges, que assumiu o mandato 
também, o direito de apresentar as emendas.

Portanto, mesmo que permaneçam as emendas 
que foram negadas à Deputada Janete Capiberibe, 
pedimos que elas sejam revistas. Faremos a defesa 
delas junto ao Orçamento para que o povo do Amapá 
não perca.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

OFÍCIO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Ofício nº 2/GDEM

Brasília, 2 de fevereiro de 2006

Ao
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização
Senador Gilberto Mestrinho
Nesta

Senhor Presidente,
Após anos de luta, enfim assumi o mandato de 

deputado federal em razão de decisão legal que afas-
tou a então deputada Janete Capiberibe que, apesar 
de licenciada por razões médicas à época do prazo de 
apresentação de emendas ao OGU, ainda assim esta 
as apresentou perante esta Comissão Mista.

Assim, como este orçamento ainda não foi con-
cluído em sua redação final, solicito que seja verificada 
a possibilidade de também apresentar emendas que 
julgo necessárias ao bom desenvolvimento de nosso 
estado e de nossos municípios pois, da mesma forma, 
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este intento foi logrado pelo recém empossado Sena-
dor, Gilvam Borges, também de nosso estado.

Na certeza de contar com sua justa avaliação 
perante esta inusitada, mas não nova situação, agra-
deço antecipadamente, inserindo a este manifestação 
de apoio do coordenador de nossa bancada.

Atenciosamente, – Evandro Milhomem, Depu-
tado Federal PCdoB-AP – Davi Alcolumbre, Depu-
tado Federal PFL-AP, Coordenador da Bancada do 
Amapá

O SR. CARLOS BATATA (PFL – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, comunico a esta Casa que 
entregamos à Mesa, há pouco, o Projeto de Resolução 
nº 285, que institui o Grupo Parlamentar em Defesa 
dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Esta Casa ontem votou por completo matéria 
relativa aos agentes comunitários, um contingente de 
200 mil pessoas que têm a capacidade de interagir 
em cada casa e, quem sabe, até atuar na sua própria, 
para que possam efetivamente dar saúde condizente 
ao povo.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, trago ao conhecimento da Casa artigo de autoria 
da ex-Deputada Federal Sandra Cavalcanti, publica-
do ontem no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado 
Apesar de vocês!. 

A matéria aborda de maneira correta o fato de 
o atual Governo nunca ter pensado no bem do Brasil. 
E o resultado disso é o que conhecemos. A ex-Depu-
tada afirma: “Apesar de vocês, amanhã há de ser ou-
tro dia”. 

Sandra Cavalcanti foi uma grande Deputada. É 
uma mulher digna e faz análise perfeita do Governo 
Lula.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que tal artigo seja 
publicado nos Anais da Casa.

Muito obrigada.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA

ESPAÇO ABERTO
Apesar de vocês!
Sandra Cavalcanti

As virtudes principais da criatura humana são 
três: fé, esperança e caridade. Segundo o apóstolo 
Paulo, a caridade é a maior delas, pois vai conosco 
até mesmo quando termina essa nossa efêmera pas-
sagem por aqui. Essas três virtudes são os pilares 
de nosso comportamento, o oxigênio de nossa alma. 
Sem elas não enfrentamos as ladeiras e curvas desta 
estrada difícil. Sem caridade, a vida é vazia. Sem fé e 
sem esperança, ela é muito triste.

Toco neste assunto porque tenho percebido que 
muita gente anda sem fé e sem esperança no futuro, 
diante destes melancólicos e vergonhosos aconteci-
mentos políticos, que tanto nos constrangem. Vamos 
reagir. Vamos buscar reforçar a nossa fé e a nossa 
esperança, apesar de tudo isso. Elas estão abaladas 
e correm o risco de murchar.

Não vamos, porém, aderir a um otimismo fácil, 
desses que aparecem nos livros de auto-ajuda. Não. 
Vamos tentar ver o lado bom de toda esta embrulhada. 
Vamos pensar com objetividade, clareza e, acima de 
tudo, espírito de verdade. Em toda esta malcheirosa 
novela de caixa 2, mensalões, concorrências ilícitas, 
preços superfaturados e outras mutretas, ninguém fez 
nada sob tortura nem sob ameaça de pau-de-arara. 
Os personagens agiram por livre e espontânea von-
tade. A pergunta é:

Por que estes vilões agiram assim?
Existem vários motivos e, por isso mesmo, vá-

rios vilões. O primeiro vilão é, sem dúvida, a terrível 
fraqueza da criatura humana. Sempre que ela dispõe 
de poder, cede.

Á cobiça e à prepotência. A História da humani-
dade ai está como prova. São séculos e séculos de 
violência e pilhagens no falso exercício do poder.

São Francisco de Assis dizia que, se no interior 
de um santo há sempre um bandido que foi vencido, no 
interior do bandido existe um santo que foi agrilhoado. 
Por isso é sempre bom estar alerta. Mesmo uma alma 
que se supõe preparada, com a chegada ao poder, 
pode ser corrompida. Se a alma não está, o poder vai 
corrompê-la certamente.

Os acontecimentos que explodiram o mundo po-
lítico brasileiro no ano passado, cujos estilhaços ainda 
não conseguimos limpar, revelam de forma clara que 
muitos integrantes do PT não tinham a alma preparada 
para o exercício do poder. Ao contrário, chegaram lá 
envenenados por ódios e ressentimentos.

O segundo vilão foi a visão errada do próprio 
PT como partido. Nascido do agrupamento confuso 
de várias correntes, engessado numa ideologia vaga, 
sem idéias e sem ideais, era, e ainda é, a reunião de 
grupos rivais que disputam acirradamente o comando 
da massa obediente de seus filiados. Sem programa 
claro de governo, lastreados apenas pela obsessão de 
chegar ao poder. Era esse seu único objetivo. Espe-
raram, trabalharam e lá chegaram afinal, graças prin-
cipalmente às falhas e fraquezas dos adversários. Ai 
começou o drama: como governar?

Eles não estavam preparados para isso, a come-
çar pelo próprio presidente eleito. Ninguém contesta que 
ele seja uma criatura humana bem dotada por Deus. 
Mas, por outro lado, com que orgulho e arrogância ele 
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se achou dispensado de multiplicar esses dons gratui-
tos que o Criador lhe concedeu...

O terceiro vilão foi uma herança que se pode cha-
mar de maldita – e nada tem que ver com aquela que 
seus líderes mencionam sempre em seus discursos de 
auto-elogio. Esta outra herança é a que eles próprios 
plantaram ao longo de duas décadas, atuando sempre 
com intolerância e falta de espírito público. Foi assim 
que o PT impediu, com êxito, qualquer aperfeiçoamen-
to democrático no nosso sistema eleitoral. Combateu 
o Plano do Real. Não apoiou a mudança das leis de 
modernização dos portos. Lutou contra qualquer des-
trava mento das relações trabalhistas. Defende com 
unhas e dentes a volta de todas as possíveis estatais. 
Fez o que pôde para impedir a Lei da Responsabili-
dade Fiscal.

Nunca pensaram no bem dos Pais. Nunca se in-
teressaram por uma democracia de verdade. Nunca 
apoiaram nenhum avanço que significasse o êxito dos 
que estavam no poder. A atitude fanática dos filiados 
petistas leva seus lideres a considerarem muito útil 
a manutenção do atual sistema partidário e eleitoral, 
com todos os seus defeitos. Por isso impediram sem-
pre qualquer mudança. Mantiveram firme o voto pro-
porcional. Não deixaram andar a cláusula de barreira. 
Desconversaram sobre os financiamentos de campa-
nha. E, principalmente, não permitiram ajustes no caso 
da fidelidade partidária. Aquele ‘arrastão’ de mais de 
50 deputados federais, logo no inicio da legislatura, é 
a prova disso.

Tinha de dar no que deu! Para quem acompanha 
a política de perto, este episódio petista não causa a 
menor surpresa. Eles apenas repetiram em escala 
federal o que já haviam feito nas primeiras chegadas 
ao poder, tanto em prefeituras como em governos de 
Estados. Agora explodiu em escala nacional. A herança 
de métodos e processos foi bem aproveitada: formação 
de bandos, grupos fechados, aparelhamento

partidário da coisa pública e, principalmente, 
incompetência e incapacidade de gerenciamento. Fi-
zeram isso em universidades, fundações, institutos, 
hospitais, centros de pesquisa, enfim, em todos os 
setores onde os recursos públicos pudessem correr 
mais frouxos.

Agora, veio tudo à tona. Os Pais está de queixo 
caído. Para muita gente de coração limpo, que acredi-
tava piamente na compostura deles, a decepção está 
sendo dolorosa. Até para quem não acreditava, a dose 
das ousadias ultrapassou limites.

Como nos devemos sentir diante de tudo isso? 
Escandalizados, decepcionados, estupefatos, enoja-
dos, cansados, desconfiados? Sim. Mas sem perder 

a fé e a esperança. Ao contrário, pelo menos agora a 
realidade está sendo vista.

“É possível enganar algumas pessoas todo o 
tempo, é possível enganar todas as pessoas por algum 
tempo, mas é impossível enganar todas as pessoas 
todo o tempo”, já dizia Lincoln, com sua imensa ex-
periência. Portanto, vamos ter fé. Não vamos perder a 
esperança. Vamos todos cantar, de novo: “Apesar de 
vocês, amanhã há de ser outro dia”!

Sandra Cavalcanti, professora, jornalista, ex-
deputada federal constituinte, foi secretária de Serviços 
Sociais do governo Lacerda, fundadora e presidente 
do BNH.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Magalhães, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
o Ministro Nelson Jobim proferiu discurso extremamen-
te importante e oportuno na abertura dos trabalhos do 
STF, um verdadeiro alerta a todo o Brasil. Peço que 
seja inserido nos Anais da Casa tal discurso proferido 
por S.Exa.

Sras. e Srs. Deputados, o Conselho Monetário 
Nacional, em reunião do dia 26 passado, aprovou a 
renegociação da dívida dos produtores baianos de ca-
cau, que tomaram empréstimos para a recuperação de 
suas lavouras em razão dos danos e prejuízos provo-
cados por imenso acúmulo de adversidades, agrava-
das perversamente pelo ataque da insidiosa doença 
denominada vassoura-de-bruxa.

Na luta contra a doença e seus desdobramentos, 
foram necessários muitos esforços e sacrifícios, visto 
que não se dispunha, naquele momento, de experiên-
cia e conhecimento para o enfrentamento imediato e 
adequado do referido problema em sua plenitude.

Foram  muitas tentativas de erros e acertos, que, a 
despeito de todos os contratempos, permitiram o pleno 
domínio de tecnologias que hoje asseguram a convi-
vência técnica e econômica com a referida doença. 

Todavia, razões diversas expostas tecnicamente 
ao Governo mostraram que os produtores não tinham 
como pagar as dívidas dos seus financiamentos, em 
termos imediatos e de médio prazo. Nessas condições, 
foram desenvolvidas ações contínuas e estratégicas 
no sentido de se aportar o apoio político necessário ao 
quadro técnico tão bem definido. Foi o próprio Ministro 
Roberto Rodrigues, com sua reconhecida sensibilidade 
e competência, que, ao aprovar e defender as constata-
ções e proposições do trabalho técnico elaborado pelo 
Grupo Temático 2, coordenado pelo eficiente técnico 
Joaquim Cardoso Filho, recomendou aos membros da 
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Câmara Setorial do Cacau a busca do apoio político 
fundamental para o avanço do processo.

O grupo procurou imediatamente o Senador An-
tonio Carlos Magalhães, que, prontamente, abraçou a 
causa – aliás, como faz com todas as causas da Bahia 
–, mobilizando-se incansavelmente e arregimentando 
apoio a mais essa causa importante para o cacau, para 
a Bahia e para os baianos. 

Assim, várias providências foram tomadas no ano 
de 2005, quando o Conselho Monetário Nacional pror-
rogou por 3 vezes a cobrança dos empréstimos.

Integrado às ações lideradas pelo Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, usei esta tribuna, somente no 
ano de 2005, uma dezena de vezes para expor as an-
gústias, preocupações e proposições da comunidade 
cacaueira do meu Estado. Detalhei tempestivamente 
as distorções, omissões e protelações, com o objetivo 
único de ser fiel aos interesses daqueles que repre-
sento, na busca incessante do equacionamento e so-
lução dos seus problemas, entre os quais, a questão 
do cacau, que é de suma importância para a Bahia e 
para os baianos.

Quando  necessário, critiquei e denunciei desta 
tribuna com veemência. Todavia, venho agora agradecer 
aos representantes do Governo Federal e elogiá-los 
pela sua condução correta e construtiva.

Na última reunião do Conselho Monetário, a ques-
tão foi definitivamente votada, estabelecendo-se o prazo 
de 5 anos para pagamento das dívidas das primeira 
e segunda etapas do Programa de Recuperação, que 
não foram beneficiadas pelo Programa Especial de 
Saneamento dos Ativos – PESA. O primeiro pagamen-
to será em janeiro de 2007, e o último, em 2011. No 
pagamento, será concedido um bônus de 30% sobre 
o débito contabilizado. As parcelas da terceira etapa 
do programa, vencidas até fevereiro de 2006, serão 
contabilizadas e transferidas para 2012 e 2013, com 
o alongamento dos contratos por 2 anos, atendendo 
à solicitação dos cacauicultores. 

As dívidas oriundas dos financiamentos para 
aquisição dos Certificados do Tesouro Nacional – CTN 
vinculados ao PESA serão igualmente transferidas para 
os 2 anos seguintes ao vencimento dos contratos. Tais 
concessões envolvem um total contratado de 276 mi-
lhões, sendo 184 milhões já vencidos. Os produtores 
já não agüentavam mais. Serão beneficiados cerca de 
2.600 produtores.

É importante reconhecer que essa decisão repre-
senta uma fundamental contribuição do Governo para 
a recuperação definitiva da lavoura cacaueira baiana. 
A  comunidade cacaueira bem reconhece isso, e é em 
nome dela que manifesto agradecimentos aos Ministros 
Antônio Palocci e Roberto Rodrigues, que nos dão uma 

bela demonstração de como atuar em favor do que é 
correto e justo, na defesa dos interesses maiores do 
povo brasileiro. Também é merecedor de toda nossa 
gratidão o Dr. José Gerardo Fontelles, competente téc-
nico do Ministério da Fazenda, que, juntamente com 
outros técnicos, como os Drs. Edilsom Guimarães e 
Antônio Carlos Pinho de Argolo, entre outros, têm ofe-
recido à agropecuária baiana e brasileira incomparável 
competência, profissionalismo e dedicação.

É mais importante ainda, importantíssimo, reco-
nhecer a competência do Governo do Estado da Bahia, 
sob a liderança do Governador Paulo Souto, que parti-
cipou de forma efetiva da concepção e implementação 
do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, 
bem como da referida renegociação, com expressiva 
assunção das repercussões financeiras da decisão.

Bem sei que essa decisão não esgota as dificul-
dades e necessidades do cacau, mesmo porque parte 
da dívida, como as decorrentes da quarta etapa, não 
foram incluídas, por razões burocráticas, requerendo 
novas decisões para as quais estamos enviando do-
cumentos às áreas governamentais competentes, com 
base nos quais faremos todos os contatos, diligências 
e providências necessárias.

Aliás, na minha experiência com a agropecuária, 
tenho percebido, aceito e formatado o princípio de que 
os produtores rurais enfrentam problemas muito mais 
diversos e insistentes que os atuantes nos demais seto-
res econômicos. A complexidade e o risco da produção 
agrícola fazem com que os constantes contratempos 
dos círculos infinitamente recorrentes, que caracte-
rizam a repetição e insistência das adversidades do 
setor, requeiram um permanente monitoramento das 
variáveis determinantes do seu sucesso, com vistas 
às ações tempestivas de correção e apoio. Nisso fun-
damenta-se minha disposição de luta permanente e 
diária em favor do meio rural do meu Estado.

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE O ORADOR

Discurso de abertura do ano judiciário 2006, pro-
ferido pelo presidente do supremo, ministro Nelson 
Jobim, no dia 1º de fevereiro excelentíssimo senhor 
presidente da república

Excelentíssimo senhor presidente do Congresso 
Nacional Excelentíssimo senhor presidente da Câ-
mara dos Deputados, senhor procurador – geral da 
republica, colegas, excelência, minhas senhoras e 
meus senhores,

reunimo-nos para a inauguração do ano judiciário 
2006, evento criado oportunamente pelo extraordinário 
ministro Maurício corria.
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Creio que este momento e importante para al-
gumas meditações.

Temos que ter presente a inserção e a função do 
supremo no estado brasileiro.

Há que se partir dos fatos e não de idealizações.
As demandas que aqui aportam são, em linhas 

gerais, e nós ministros já sabemos, são, em linhas 
gerais, de três modalidades, perdoem-me que faço 
tentativa de classificação:

– as de fazenda;
– as de políticas públicas; e
– as de liberdades.

Um caso concreto pode integrar os três conjun-
tos, com eventual prevalência de um deles.

O conjunto fazenda compreende as demandas 
relativas as receitas e as despesas públicas.

Os contribuintes pretendem redução de suas 
obrigações fiscais.

Tem repercussão, para menos, na receita pú-
blica.

São demandas sobre impostos e contribuições 
sociais.

Muitas vezes, aproveitam-se da morosidade judi-
ciária para adiar a liquidação de obrigação fiscal.

Noutras, insurgem- se, com razão,
contra a elevada carga
tributária brasileira.
Outros, por sua vez, querem o aumento das obri-

gações do estado, a repercussão, aqui, e no lado da 
despesa pública.

São demandas de servidores, segurados da pre-
vidência; credores, enfim, do estado.

Aqui temos, ainda, demandas em que a o es-
tado que se apropria do espaço judiciário para rolar 
dívidas públicas.

Já o segundo conjunto, das políticas públicas com-
preende demandas com vias claramente político.

São seus atores principais:

– os partidos políticos;
– os sindicatos; e
– as corporações.

Alguns partidos, derrotados no congresso nacio-
nal, na votação democrática, modelo da nossa estrutu-
ra política, procuram tribunalizar as políticas públicas 
aprovadas pela maioria.

Algumas corporações e sindicatos, por sua vez, 
opõem-se a essas mesmas políticas, porque foram 
atingidos interesses de seus integrantes.

Em ambos os casos, ai a tentativa de erigir o 
supremo de julgador da conveniência e oportunidade 

de tais políticas aprovadas no debati político do con-
gresso nacional.

Por fim, o conjunto das liberdades.
Aqui, estão as demandas de proteção às garan-

tias individuais.
São Habeas-corpus e mandados de segurança 

que trazem ao supremas objeções às condutas e de-
cisões dos tribunais;

do ministério público;
Das comissões parlamentares de inquérito, en-

fim, das autoridades públicas.
Diante de tudo isso, dessa síntese rápida que fa-

zemos, aflora una questão para urgente debate.
Qual o paradigma que deve orientar a atuação 

do supremo na
preservação da constituição?
A resposta acadêmica é tipicamente tautológica:

– É a preservação da constituição.

Diante de demandas concretas tal afirmação não 
tem sentido, nada significa, nada orienta.

É insuficiente.
Em vez de esclarecer, esconde.
A experiência indica, muitas vezes, que atender 

às pretensões de postulantes e o caminho fácil para 
o aplauso e o reconhecimento.

Em outros casos, decidir contra a suposta vonta-
de da maioria, da opinião publica”, significa exposição 
a iras de alguns poderosos.

Significa exposição à toda sorte de ilações cons-
piratórias e, aqui, muito conhecidas e injustas.

Esquecem que o supremo nunca se curvou e 
não irá se curvar a patrulhamentos de nenhum tipo, 
públicos ou privados.

É extraordinária a repercussão e o elogio a de-
cisões

– que reduzem a receita publica,
– que aumentem as despesas;
– que dificultem a implantação de políti-

cas públicas aprovadas pelos parlamentos. É 
o aplauso fácil.

É o elogio rasgado.
Mas, para as decisões de proteção das liberdades 

e garantias individuais, a situação e distinta.
O repetiu rouba o lugar do aplauso.
Repudiam-se as decisões do supremo que ga-

rantem as liberdades, tudo em nome da segurança, 
da repressão ao crime, do combate à .

Mas, na verdade, a história mostra que o ato ar-
bitrário materialmente o mesmo.

Os atores é que mudaram.
O fundamento também mudou, ministro pertence.
Ontem, era a “segurança nacionais”
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Hoje, dentre outros, pode ser o “clamor público”.
Em outros países, vemos lamentável quebra de 

garantias, direitos e liberdades, em nome do combate 
ao terrorismo.

Lá tanto quanto cá, investigações ilimitadas e 
intermináveis,

Investigações que acabam se tornando fim em 
si mesmo, inquisições,

Exposições públicas, invasões à privacidade e 
presunções absolutas de culpa Constituem retrocesso 
com o qual a magistratura brasileira não pode

Compactuar.
Não queremos a barbárie em nome dos “supe-

riores interesse do Estado”.
O supremo, na sua história, sobretudo depois de 

1988, tem claro o paradigma capaz de ajudar a resol-
ver esta tensão dialética.

E a “governabilidade democrática”.
Não se confunda a construção e defesa da gover-

nabilidade democrática com a defesa dos governos.
A governabilidade refere-se a qualquer gover-

no.
Seja de que partido for.
Seja qual matiz ideológico provesse.
O estado democrático de direito, do art. 1º da 

constituição, com quem temos compromisso, é mais 
do que um dogma.

É mais do que um dever ser.
E um fazer.
E uma tarefa cotidiana.
A democracia não é um datum.
É um constructo diário de todos nós, presente 

em toda linha de sentenças e acórdãos.
A democracia precisa de efetividade.
A efetividade da democracia se assegura preser-

vando-se a Governabilidade democrática.
Preservando nossas instituiç5es.
Preservar não como passado, mas como pre-

sente do futuro.
Senhoras e senhores,
Falamos em dois âmbitos dessa governabilidade 

democráticas

– a política e
– a econômica.
O supremo desenvolve seu paradigma 

em duas frentes:
– das relações institucionais e
– da jurisprudência.

Quanto á jurisprudência,
O paradigma da ver habilidade
Democrática política aparece, com nitidez, e isso 

foi ressaltado, inúmeras

vezes, pelo ministro Celso de Mello. Aparece 
com nitidez:

– no julgamento de congressistas;
– nas demandas relativas as comissões 

parlamentares de Inquérito;
Nas demandas sobre políticas públi-

cas;
– sobre direitos eleitorais...

Nas relações institucionais, está o dialogo autô-
nomo do supremo

Com os demais poderes, a construção da gover-
nabilidade democrática política:

– firmamos o “pacto pela justiça”
– negociamos, nos corredores do con-

gresso, como deve fazer

O presidente do supremo, a formulação de uma 
nova legislação processual.

Lá estio 26 projetos, dos quais 3 já são leis. Ne-
gociações essas que se travaram dentro do gabinete 
de vossa excelência como, também, junto às lideran-
ças políticas do congresso nacional, quer do senado, 
quer da câmara.

– discutimos orçamento, demandamos a 
lei de Responsabilidade fiscal junto ao minis-
tério do planejamento;

– obtivemos, senhor presidente, depois 
de longo caminho, a

Fixação do teto remuneratório nacional, débito 
que temos, nós, ao

Congresso e ao senhor presidente da república, 
em reunião que se

Realizou em seu gabinete.

– buscamos uma solução para o proble-
ma dos precatórios,

Que aflige milhares de brasileiros e governantes 
e que representam

Debito, hoje, de R$63 bilhões.
No poder judiciário, essa governabilidade política 

no âmbito institucional, desenvolveu-se com a intensi-
ficação do diálogo.

A intensificação do diálogo com
Os tribunais superiores – com o superior tribu-

nal de justiça, com o tribunal superior eleitoral, com o 
tribunal superior do trabalho, com o superior tribunal 
militar, com os tribunais de.

justiça, com o colégio de Presidentes de Tribunais 
de Justiça, com os Presidentes dos Tribunais Regionais 
Federais do Trabalho, com as associações de classe, 
federais, trabalhistas e nacionais.
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Demos ênfase, nesse debate, à reforma interna 
do sistema a sua gerência eficaz.

Sem Judiciário acessível, previsível e ágil, inexiste 
governabilidade democrática.

Quando falamos de previsibilidade, não nos referi-
mos, propriamente, a resultado de julgamentos, sempre 
relativamente incerto, considerando a natureza da prova 
e a ambigüidade legal decorrente da representatividade 
maior do Congresso Nacional, relativamente incerto, 
portanto, em vista de peculiaridades concretas.

Falamos, isto sim, de casos idênticos  que não 
podem receber soluções diferentes, antagônicas.

Falamos das regras do jogo – da lei – porque 
servimos ao cidadão para assegurar que suas con-
dutas futuras terão um tipo de resposta pelo Sistema 
Judiciário Nacional

Falamos de critérios de julgamento, que não po-
dem imprevisíveis ou voluntaristas.

Já o paradigma da governabilidade democrática 
econômica impõe uma grande cautela ao Supremo.

Trata-se de decisões de alto impacto.
Impacto e, observe bem, não no bolso de cada 

um, mas na estabilidade econômica de todos.
Tudo porque somos uma nação que ainda está 

em busca de um desenvolvimento econômico mais 
justo, mais equilibrado e mais sustentável.

O Supremo, com esse paradigma, enfrentou as 
demandas referentes aos planos econômicos, aos di-
versos planos econômicos que tivemos com a redemo-
cratização, à crise energética, às privatizações...

A defesa da legalidade constitucional tem exigi-
do do suprimo um intenso trabalho de ponderação de 
interesses econômicos conflitantes.

Interesses, no mais das vezes, agressivamente 
conflitantes.

Quer o interesse individual, de setores, quer o 
conflito com os interesses do futuro da nação.

A legalidade constitucional estará sólida e sus-
tentável, Senhor Presidente, quando sustentável es-
tiver a economia.

Não qualquer economia.
Mas economia pautada pela distribuição eqüi-

tativa dos frutos de um crescente desenvolvimento 
econômico.

Não conquistaremos tal desenvolvimento sem que 
consolidemos a governabilidade econômica.

Não simplesmente ou apenas governabilidade 
econômica.

Mas uma governabilidade econômica com ad-
jetivos.

Uma governabilidade democrática para uma eco-
nomia democrática, na qual todos tenham acesso aos 
ganhos de nossa produção.

Esse é o desafio do presente para jorrar no fu-
turo.

Que as mazelas, que os ódios, que as retalia-
ções, que as incompreensões do presente, no debate 
político nacional, não frustrem as obrigações de nossa 
geração com o futuro do Brasil.

Caros amigos, Ao abrir o ano Judiciário, formulo 
uma proposta simples.

É, ao mesmo tempo, permitam-me, um testemu-
nho da minha atuação no Supremo, que já caminha 
para o final.

O critério maior

– para que o Estado democrático de di-
reito seja do texto;

– para que o estado democrático de di-
reito ganhe as ruas,

as escolas, as empresas, o meio rural, 
os sindicatos;

– para que o Estado democrático de di-
reito envolva a todos

– os “João com nome e os João sem 
nome”;

O critério maior é a preservação da governabili-
dade democrática, política e econômica.

É o que determina o amor que sentimos ao nosso 
País e a brava gente brasileira.

Gente que trabalha, chora, ri, dança, ama, educa 
seus filhos e que sempre precisa do direito, da justiça, 
dos juízes.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Maga-
lhães, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a proposta de emenda à Constituição 
do Deputado Pompeo de Mattos, sobre a restauração 
da composição numérica das Câmaras Municipais do 
País, começou a ser apreciada, ontem, por Comissão 
Especial, cujo Presidente é o Deputado Mário Heringer, 
de Minas Gerais, e o Relator o Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh, do PT de São Paulo, que se manifestaram 
dispostos a cumprir a tarefa dentro do menor espaço 
de tempo possível.

Recorde-se de que a matéria integra o edital de 
convocação da presente Sessão Extraordinária, já 
tendo sido a sua admissibilidade acolhida, em dezem-
bro passado, por parte da Comissão de Constituição 
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e Justiça, dirigida, sapientemente, pelo nosso colega 
Antonio Carlos Biscaia.

Observados os prazos legais, previstos no Re-
gimento Interno, é quase certo que até o final de fe-
vereiro, já na fase ordinária dos trabalhos legislativos, 
ocorra a deliberação da Comissão Especial, nos termos 
de manifestação da relatoria, que certamente exami-
nará emendas originárias de iniciativa dos membros 
desta Casa.

Mencione-se que, anteriormente, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, em decisão de larga repercussão, baixou 
resolução sobre essa temática, logo a seguir objeto de 
ação direta de inconstitucionalidade, a favor da qual o 
Ministro Marco Aurélio de Farias Mello proferiu brilhante 
voto, não prevalecente pelo posicionamento contrário 
dos preclaros integrantes no pretório excelso.

Agora, o Deputado Pompeo de Mattos tenta ofe-
recer um novo esboço à formação dos Legislativos 
Municipais, ensejando exame detido por quantos com-
põem a aludida Comissão e, posteriormente, por este 
Plenário, se confirmados os votos de 308 de seus in-
tegrantes.

Por força da estrutura bicameral, a PEC terá de 
ser encaminhada ao Senado Federal, a fim de alcan-
çar-se o término da respectiva tramitação, dando lu-
gar à promulgação pelas duas Mesas, presididas por 
Renan Calheiros e Aldo Rebelo.

Registra-se, assim, uma natural expectativa por 
entre os interessados, que acompanham, atentamente, 
o andamento da mencionada proposição, convictos de 
que, sem tardança, a PEC nº 333 venha a ser discutida 
e votada por parte dos Srs. Parlamentares.

Como componente da Comissão Especial, por 
indicação do Líder Wilson Santiago, estou disposto 
a oferecer a minha modesta colaboração para a defi-
nição inscrever-se sem procrastinações, como, aliás, 
afirmou o Deputado Mário Heringer, ao instalar os 
trabalhos do órgão, que passou a comandar desde a 
tarde de ontem.

Respeitadas as exigências impostas por nossa 
lei interna, admite-se que, na próxima quarta-feira, se-
jam conhecidas as primeiras emendas, inspiradas no 
princípio de que as Câmaras são o sustentáculo de 
todo o arcabouço legislativo brasileiro.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o primeiro assunto que abordarei relacio-
na-se à divulgação, pelos meios de comunicação, de 
milícias armadas na cidade e no Estado do Rio de 
Janeiro, com objetivo de natureza política. Trata-se de 
fato de extrema gravidade.

Hoje, as populações, principalmente das comuni-
dades carentes, das favelas, dos conjuntos habitacio-

nais, estão submetidas a uma alternativa de domínio. 
Estão dominadas pelo narcotráfico ou por milícias ar-
madas, integradas, em regra, por policiais militares ou 
ex-policiais militares. Imaginava-se que seriam 2 ou 3 
favelas que estariam nessa situação. Rio das Pedras é 
uma favela que todo o mundo dizia: “Que beleza, uma 
cidade com 150 mil habitantes e não tem narcotráfico.” 
Por quê? Porque eram milícias armadas que impunham 
a ordem, com ausência absoluta da autoridade pública. 
Impunham a ordem de que maneira? Expulsavam o 
traficante, protegiam a comunidade? Não, essas milí-
cias exploravam essas comunidades. Qualquer cami-
nhão que chegue com uma geladeira, um fogão, tem 
de pagar um pedágio para aproximar-se da casa de 
algum residente naquela comunidade.

Em  segundo lugar, essas milícias usam artifícios 
para democratizar os sinais de TV a cabo. Controlam 
e cobram uma taxa menor, explorando o controle que 
exercem sobre aquela comunidade. 

E o que é mais grave, agora estão partindo para 
o apoio político a esse ou àquele candidato. Atualmen-
te, quem não fizer acordo, no Rio de Janeiro, com o 
narcotráfico ou com a milícia armada não vai entrar 
em certas áreas para fazer propaganda política. Essa 
é a realidade. Já era assim. Nas minhas 2 campanhas 
políticas presenciei isso. Pessoas ligadas a mim, em 
certas áreas, voltavam com o material: “Biscaia, aqui 
não entra. Aqui é preciso enfrentar o narcotráfico e 
não pode entrar”. Por que outros entram nessas áreas 
com facilidade e afixam seus cartazes? Porque há um 
acordo que legitima o crime organizado e que, agora, 
legitimará também a milícia armada. 

A denúncia é de extrema gravidade. Segundo 
levantamento feito, 72 comunidades carentes ou fa-
velas do Rio de Janeiro estão submetidas a esse tipo 
de controle. 

Estaremos amanhã, às 18h, com o Procurador-
Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins Viera, para solicitar 
a S.Exa. que o Ministério Público enfrente e inicie uma 
série de investigações sobre essa questão, porque, 
lamentavelmente, não podemos confiar no aparelho 
policial. A segurança pública do Estado do Rio de 
Janeiro é absolutamente caótica, há um descontro-
le total. Costumo dizer que são 23 anos – de 1983 a 
2006 – de ausência de segurança pública. A situação 
é essa: a segurança pública é o problema número 1 
do Estado. Todos os fluminenses dirão isso com toda 
tranqüilidade.

Espero que os candidatos ao Governo do Es-
tado, que estão aí, tenham seriedade em enfrentar o 
problema. 

Outro assunto a que me refiro diz respeito à con-
duta do Presidente Lula de mostrar ao País as suas 
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realizações, percorrendo o País de Norte a Sul. É um 
dever do Presidente da República mostrar o que o seu 
Governo tem feito. 

As acusações contra o Governo Lula de inércia 
ou de desorganização são enormes. Na fase final, no 
quarto ano de Governo, S.Exa. está viajando como 
deve fazer um verdadeiro Presidente da República, 
inaugurando suas obras, mostrando as suas realiza-
ções e, ao mesmo tempo, conclamando o povo bra-
sileiro a tomar conhecimento do seu Governo. Essa é  
uma trajetória democrática e faz parte de um Governo 
popular e democrático. Compete aos partidos de Opo-
sição nessa luta política recorrer ao Tribunal Eleitoral 
para tentar de alguma forma impedir que isso seja 
feito. Mas o Tribunal Eleitoral saberá muito bem ana-
lisar o que é efetivamente prestação de contas. Elas 
serão prestadas. 

Os índices de aprovação do Presidente estão aí. 
S.Exa. está na trajetória certa. Quer queiram ou não 
os adversários e opositores, o Presidente Lula está 
caminhando no rumo certo para a reeleição. Podem 
estar certos de que em 3 de outubro Luiz Inácio Lula 
da Silva será reeleito Presidente do Brasil. Esperamos 
que o segundo Governo altere alguns rumos. Temos 
certeza de que isso será realizado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. EDMUNDO GALDINO (PDT – TO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Brasil precisa estar atento à situ-
ação calamitosa enfrentada na área da saúde pelos 
habitantes da região norte do Estado do Tocantins. Na 
cidade de Araguatins e imediações, uma doença ocu-
lar, provavelmente transmitida por parasita, já atingiu 
centenas de pessoas, causando cegueira irreversível 
em várias delas. Na reserva indígena apinajé, várias 
crianças estão morrendo e dezenas apresentam sinto-
mas de um mal cuja origem ainda é desconhecida.

Situada a 640 quilômetros da Capital do Estado, 
às margens do Rio Araguaia, e com população aproxi-
mada de 30 mil habitantes, Araguatins costuma atrair 
um bom número de visitantes para sua temporada de 
praias. Não apenas Araguatins, mas as cidades ribeiri-
nhas do Rio Araguaia atraem turistas de todos o Brasil 
e até mesmo de fora. 

Os sintomas da doença são semelhantes aos da 
conjuntivite, ou seja, coceira e ardência nos olhos, e a 
causa mais provável, segundo a Secretaria Estadual 
da Saúde, é a contaminação pelo parasita trematóide, 
encontrado em caramujos à beira do rio.

Conforme o Jornal do Tocantins e outros órgãos 
de imprensa, 12 moradores de Araguatins estão cegos, 
sendo 5 deles crianças, e no total 262 foram afetados. 

Além disso, há casos suspeitos nos Municípios de Pau 
D’Arco e Xambioá, entre outros.

O  impacto da notícia de que as águas do Rio 
Araguaia estão cegando as pessoas trouxe imenso 
prejuízo ao Estado do Tocantins. 

A Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde 
foi notificada do problema pelas autoridades estaduais 
no início de novembro, e desde então têm sido reali-
zados exames nos pacientes e encontros de técnicos 
para analisar a questão. Grupos de trabalho foram for-
mados para cuidar do atendimento clínico, da vigilância 
epidemiológica e da avaliação ambiental.

Oficialmente, a Secretaria de Vigilância em Saú-
de informa que, após avaliação clínica, 197 pessoas 
foram consideradas casos prováveis da doença. De 3 
pacientes inicialmente notificados como casos de ce-
gueira, 2 tiveram, de fato, diagnóstico clínico de baixa 
de visão progressiva, e já se submeteram à cirurgia 
em Belo Horizonte.

Quanto à origem do problema, o órgão federal 
admite que parece estar relacionada com o banho no 
Rio Araguaia, mas as análises realizadas ainda não 
forneceram dados conclusivos.

Assim, Sr. Presidente, com dúvidas sobre o nú-
mero de pacientes, o alcance e até a causa desse 
mal, permanece em Araguatins e nos Municípios pró-
ximos um clima de incerteza, provocando justificada 
tensão entre os moradores. É preciso que a ação dos 
responsáveis pela saúde pública nos diversos níveis 
seja rápida, eficiente e esclarecedora, de modo a evi-
tar o surgimento de novos casos e tranqüilizar em de-
finitivo a população.

Da mesma forma, pretendo chamar a atenção dos 
Governos Federal e Estadual para o que está ocorren-
do na reserva indígena apinagé, onde, em apenas um 
mês, uma doença não identificada provocou a morte 
de 6 crianças, debilitadas por diarréia, vômitos, febre e 
gripe. Outras 60 crianças da tribo estão apresentando 
sintomas semelhantes, e 8 delas já foram internadas 
em hospitais de Araguaína e Tocantinópolis.

As notícias indicam que a Fundação Nacional 
de Saúde enviou uma equipe à reserva, e que está 
procurando adotar as medidas mais urgentes para 
enfrentar a situação.

Diante de um quadro tão grave, providências 
emergenciais são, realmente, o primeiro passo, mas 
queremos muito mais do que isso; queremos um tra-
balho efetivo para assegurar a saúde dos povos indí-
genas, prevenindo episódios como os que hoje estão 
abalando a reserva apinagé. Esta é uma responsabili-
dade da qual o Poder Público não se pode eximir, seja 
em âmbito federal, seja em âmbito estadual.
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Partindo-se do conceito de que “saúde pública é 
a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida 
e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência, 
através de esforços organizados da comunidade para 
o saneamento do meio ambiente, o controle de infec-
ções na comunidade, a organização de serviços mé-
dicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o 
tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento 
da máquina social que irá assegurar a cada indivíduo, 
dentro da comunidade, um padrão de vida adequado 
à manutenção da saúde”, como definiu Maria Zélia 
Rouquayrol, em 1994, venho a esta tribuna exigir das 
autoridades brasileiras a verdadeira promoção da saúde 
em nosso País, que caracterize um nível de atenção 
da medicina preventiva, com um enfoque centrado no 
indivíduo, com uma projeção para a família ou grupos, 
passando a associar-se a medidas preventivas sobre 
o ambiente físico e estilos de vida. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamento 
o fato de que a saúde da população seja muitas ve-
zes tratada como assunto de menor importância. As 
autoridades do Estado do Tocantins e do Governo 
Federal não seguem essa imprescindível política de 
prevenção, permitindo, assim, casos epidemiológicos 
que resultam em morte e doenças dos cidadãos deste 
País. E, sobretudo, estou decidido a acompanhar de 
perto esses 2 episódios que tanto estão inquietando 
meus conterrâneos do norte do Tocantins.

Para encerrar, quero, nesta oportunidade, alertar 
as autoridades de saúde do Estado e o Governador, 
que abandonou o setor, que deixou de lado a preocu-
pação básica com a prevenção, sucateando os órgãos 
de saúde, para que tomem providências, a fim de evi-
tar que esse mal se alastre. É preciso também que o 
Ministro da Saúde, por meio dos órgãos competentes, 
tome medidas no sentido de acudir a população do 
Bico do Papagaio, mais precisamente da cidade de 
Araguatins. Quase 300 pessoas foram contaminadas, 
estão cegas, e cerca de 60 crianças indígenas estão 
morrendo de diarréia, vômito, entre outros males, víti-
mas de uma doença ainda não conhecida.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PL.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre 
Deputado Manato, digno representante do Espírito 
Santo, Sras. e Srs. Parlamentares, o Colégio de Líderes 
reuniu-se hoje para tratar de assuntos concernentes à 
reforma política, matéria há muito procrastinada nesta 
Casa, e mesmo nesta Legislatura. Já era para termos 
apreciado o assunto há pelo menos 1 ou 2 anos. Tínha-

mos condições para isso. Mas estamos trabalhando. 
O importante é que a reforma aconteça. 

É de fundamental importância que o texto de 
procedimento que veio do Senado, da parte do Sena-
dor Jorge Bornhausen – redação defendida por mim 
muito antes desse texto existir, inclusive em entrevis-
tas à TV Câmara –, seja votado e aplicado ainda nas 
próximas eleições. 

O  texto trata da necessidade imperativa, diga-
se de passagem, de se conter os gastos de campa-
nha. Em relação aos programas de televisão, propõe 
a proibição de imagens externas; apenas imagens de 
estúdio poderiam ser utilizadas. Estabelece também 
a proibição de showmícios, porque há candidatos que 
contratam artistas e cantores de alto nível de populari-
dade, e também de custo. E, na realidade, sabe-se lá 
como as pessoas interpretam essas atitudes.

Então, estamos trabalhando para que esse tex-
to de procedimento do Senado venha a esta Casa e 
realmente se torne lei.

No texto é tratada também a proibição da distribui-
ção de camisetas e de brindes, como réguas, canetas, 
chaveiros. Isso, na realidade, caracteriza nitidamente a 
compra de algo, porque alguma coisa é dada a alguém 
em troca de outra. Quando se dá a uma família 50 ca-
misetas, o que se está querendo com isso? Apenas 
divulgar a campanha? 

É preciso mudar essa situação. Deve-se parar de 
distribuir camisetas, de utilizar back-lights ou qualquer 
tipo de outdoor por aí afora. Temos também que diminuir 
o tempo de campanha na televisão. Devemos fazer a 
campanha com papéis, cartazes; nas bases eleitorais, 
nas cidades; pelo rádio e pela televisão. 

É preciso mudar a atual situação. O Partido Li-
beral está plenamente favorável a esse texto que vem 
do Senado e que chamamos de texto de procedimen-
to. Não quero discutir se o Senado está fazendo leis 
para enviar para cá. Não quero entrar nesse mérito, 
mas enfatizar a necessidade de redução de gastos e 
custos na campanha.

É de fundamental importância fazermos uma 
análise, uma reflexão. É preciso acabar com a boca 
de urna, que a lei proíbe e para a qual determina uma 
punição brandíssima. É preciso instituir leis mais se-
veras que a proíbam.

Vemos crianças de 10, 12, 14 anos fazerem boca 
de urna. E, às vezes, quando a polícia as prende, elas 
são colocadas em ginásios de esportes, à espera de 
que seus pais venham buscá-las. Essa atitude é ina-
dequada.

É  preciso proibir de vez a boca de urna e impor 
a essa prática penalidades severas. Não posso dizer 
que todos assim procedem, mas pelo menos 90% das 
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pessoas que fazem boca de urna cobram o valor da 
diária recebida por um pedreiro, que gira em torno de 
30 a 35 reais.

Se queremos moralizar, devemos aplicar penali-
dades altas tanto aos candidatos como aos que fazem 
boca de urna. Não podemos permitir que esse costume 
continue existindo no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANDRÉ COSTA (PDT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 
fácil saber por que esta Casa goza de tão baixo prestí-
gio junto à sociedade como um todo. Os exemplos são 
muitos. Vamos citar alguns que ocorreram na nossa 
história mais do que recente, nas últimas semanas.

Analisemos o mensalão. Ora, ou esta Casa está 
convencida de que houve mensalão e, portanto, pune 
a todos, ou de que não houve mensalão e absolve a 
todos. Particularmente, estou convencido de que houve 
mensalão. E tenho votado nesse sentido. Esta Casa, 
porém, titubeia, evita decidir-se por uma coisa ou ou-
tra. A sociedade fica sem saber o que ocorre. Isso tira 
a nossa substância, a nossa credibilidade.

Passemos adiante. Analisemos agora a vertica-
lização. Palavras bonitas, boas frases foram tecidas 
a favor da quebra da verticalização. Ora, não fazía-
mos a reforma política? E damos um passo para trás! 
Quebramos a verticalização – e agora como preceito 
constitucional, engessando a Constituição. 

Programa de partido não importa mais neste País. 
Ideologia já era, acabou. Os comunistas agora susten-
tam o neoliberalismo do Governo Lula. Quer dizer, nada 
vale aqui: programa, partido, coisa alguma. 

Se é assim, vamos cuidar dos nossos feudos, 
voltar ao coronelismo – como disse o Deputado Miro 
Teixeira ainda na manhã de hoje –, voltar à Repúbli-
ca Velha. Não importa nada. Vamos salvar os nossos 
mandatos, porque a quebra da verticalização é oba-
oba geral, e programa de partido não tem mais valor 
algum. Ideologia? Isso já era. 

Vamos  ao outro ponto.
Sras. e Srs. Deputados, fiquei indignado com a 

divulgação, pela mídia, no final de semana, de pro-
nunciamentos de alguns Parlamentares da base go-
vernista e também do PT, Senadores e Deputados, 
que diziam que o relatório da CPI tem de ir ao limite 
do Presidente Lula. Ora, que bobagem! Então, o Pre-
sidente é um cidadão de primeira classe e todos nós 
somos cidadãos de segunda classe? S.Exa. não pode 
ser investigado? Que limite é esse? S.Exa. tem que ser 
investigado, sim. Se há indícios, S.Exa. tem que ser 
investigado. Se houvesse evidência, o Presidente da 
República teria que ser apeado do Palácio do Planalto 
e não investigado. E indícios há.

O Jornal do Brasil, edição de quarta-feira – só 
para atiçar a memória curta do nosso povo e também 
dos políticos –, elenca os seguintes indícios, fortíssi-
mos, de envolvimento do Sr. Presidente da República 
no escândalo do mensalão: a declaração do então 
Deputado José Dirceu de que tudo que fazia era de 
conhecimento do Presidente da República. O então 
Deputado Roberto Jefferson disse, em entrevista ao 
mesmo Jornal do Brasil, que o Presidente Lula sabia 
do esquema de compra de votos de Deputados. Mais 
outro indício: a relação de extrema amizade e confian-
ça entre os Srs. Delúbio Soares e Luiz Inácio Lula da 
Silva. Vamos lembrar, também, que o Deputado Miro 
Teixeira teria avisado ao Sr. Presidente da República 
a existência de tal esquema.

Então, aí configura, pelo menos, crime de respon-
sabilidade, no que tange à negligência. Isso são indícios 
fortíssimos de envolvimento do Presidente Lula. 

Vou lembrar mais um fato que não estava na re-
lação do Jornal do Brasil. Todos lembram desse fato, 
pois não faz tanto tempo assim. O Presidente da Re-
pública, na França, em uma entrevista, disse que era 
normal, normalíssimo, o uso do caixa 2, e generaliza-
do. Quase nas entrelinhas, S.Exa. disse que também 
fazia. Não é? Isso não são indícios fortíssimos? Então, 
que limite é esse? Aí vêm a Senadora Ideli Salvatti e 
o Senador Aloizio Mercadante, aqui e ali, dizendo que 
vamos ao limite do Presidente. Não tem limite, não se-
nhor. Este é um Estado de Direito. Saímos da ditadura 
e da arbitrariedade há muito tempo, com muito suor e 
muito sangue. Ou esses que lutaram já esqueceram 
da luta que eles mesmos travaram?

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero deixar clara 
minha indignação contra essa história de que vamos ao 
limite da investigação sobre o envolvimento do Presi-
dente da República. Não. Vamos investigar o Presidente 
da República porque há indícios fortíssimos.

Sr. Presidente, manifesto, neste momento, minha 
posição pessoal, de cidadão brasileiro: pode ser legal, 
mas o parecer que não citar o Presidente da Repú-
blica por fortes indícios de crime de responsabilidade 
é ilegítimo. Repito, é ilegítimo e deve ter a repulsa de 
todo o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL. S.Exa. dispõe 
de 3 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, todos os que assistem aos trabalhos 
desta sessão, esta convocação extraordinária, de tão 
má reputação, operou bem, atendendo a um clamor 
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da população, com medidas sobretudo de ordem in-
terna, como a redução do recesso parlamentar, algo 
proposto há muito, e acabando com aquela absurda e 
abusiva remuneração extraordinária. E essas medidas 
já devem ter seus efeitos valendo para o próximo dia 
14, sob pena de ficarmos sob fogo cruzado.

Mas depois da aprovação de várias matérias im-
portantes, como o FUNDEB, com todas as suas limi-
tações, estamos na iminência de votar, semana que 
vem, alguma legislação eleitoral. 

Em primeiro lugar, votando miúdo, é fundamental 
não perder o foco maior sobre a questão. Não se faz 
política sem politização. Não se faz campanha judi-
cializando tudo. Não se faz democracia sob o império 
da restrição.

Há um anteprojeto em discussão pelas lideranças 
partidárias, elaborado pelo Deputado Moreira Franco, 
que começa bem ao estabelecer limites gerais para 
gastos nas disputas dos diferentes cargos eletivos. E 
já ouvi vários comentários dos Líderes do PFL e do PT 
contra essa limitação de gastos. Com isso, jamais se 
vai começar a conter o abuso do poder econômico. O 
anteprojeto também é meritório quando trata da pres-
tação de contas em tempo real, do recebido e gasto 
nas campanhas. Porém, pratica a meia transparência 
quando diz, no artigo seguinte, que os doadores não 
podem ser revelados, porque o empresário ficaria 
constrangido. Por exemplo, se  a IMBEL ou a Coca-
Cola apóia determinado candidato legalmente e isso 
vem a luz, outros candidatos vão querer. Ótimo! É isso 
mesmo. Quem sabe alguém apoiado pela Kibon receba 
o voto dos que acham que a delícia do sorvete é algo 
fundamental para a vida. Não é possível revelar recur-
sos de campanha sem indicar quem os doou. Quer se 
favorecer o que com isso?

Há também restrição a algo próprio da política, 
da democracia e da eleição: a festa do voto. Pelo an-
teprojeto, quem sair com bandeira do partido, no dia 
da eleição, pode ir preso e ficar na cadeia até 2 anos. 
Isso é um absurdo .

Portanto, como essa é uma matéria importante 
em discussão, não temos de assinar embaixo do que 
o Senador Jorge Bornhausen ou o Senado Federal 
como um todo nos enviaram. É preciso discutir con-
tenção de gastos, austeridade, mas sem despolitizar a 
campanha, sem tirar dela o essencial: a mobilização, 
a proposta, a divulgação de idéias.

O nível de restrições que aparece aqui pode tornar 
as eleições de 2006 as mais insossas, frias e desinte-
ressantes da história. E o desinteresse do povo já está 
muito grande para que nós, por meio de lei, trocando 
o essencial pelo imediato, façamos esse tipo de restri-

ção, que não coíbe o decisivo, que é o abuso do poder 
econômico que continua existindo no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PSOL – PA. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, companheiros trabalhadores, 
fui ao Fórum Social Mundial realizado na Venezuela, 
juntamente com Parlamentares desta Casa, e tive a 
oportunidade de participar, em Caracas, com compa-
nheiros do mundo inteiro, de debates sobre a situação 
mundial – a política antiimperialista. Posteriormente, 
fui a Puerto La Cruz, no Estado de Anzoátegui, deba-
ter a situação do petróleo na Venezuela, no Brasil e 
no mundo.

É  bom ressaltar que esse fórum demarca clara-
mente a situação de sublevação do povo latino-ameri-
cano contra o imperialismo, seja ianque, seja europeu; 
e também dá clara demonstração do repúdio à nefasta 
política de Bush, que não só atinge a América Latina, 
mas também o mundo inteiro. 

Essas insurreições populares operárias ocorre-
ram, na verdade, com o objetivo de as classes traba-
lhadoras desses países derrotar os aplicadores dos 
planos econômicos neoliberais no continente. Por isso 
a vitória de Evo Morales há pouco e a própria vitória 
de Hugo Chávez, em quem tentaram dar o golpe, mas 
a população venezuelana não permitiu. 

A vitória de Lula em 2002 significou o repúdio da 
população brasileira ao plano econômico neoliberal 
que Fernando Henrique Cardoso implementou no País. 
Mas, infelizmente, o que temos visto no Governo Lula 
é a continuidade do modelo econômico neoliberal, com 
o aprofundamento dessas políticas, que se deu com 
a reforma da Previdência, com os transgênicos, com 
a Lei de Falências, com a parceria público-privada. E 
Lula se tornou o preferido de Bush no continente. 

O povo quer decidir o destino do petróleo, das flo-
restas, de suas águas, e não pode aceitar, por exemplo, 
o projeto que Lula enviou a este Congresso de conces-
são florestal, que vai voltar à Câmara dos Deputados 
depois de aprovado no Senado. Também não podemos 
aceitar os leilões das bacias petrolíferas brasileiras, 
pois temos, no máximo, 12 anos de reserva de petró-
leo, algo que já está delimitado no País.

A brutal exploração das empresas imperialistas 
instaladas no continente tem posto o povo latino-ame-
ricano em permanente rebelião. Lula, ao invés de se-
guir o caminho de Simão Bolívar, de Che Guevara ou 
o enfrentamento que Hugo Chávez fez em seu país 
contra as oligarquias, fez o contrário, traiu, uniu-se a 
toda a velha oligarquia do País, para implementar um 
plano econômico que tanto condenamos durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 
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Queremos  dizer mais: Lula faz de tudo para 
agradar Bush. Manda inclusive soldados brasileiros ao 
Haiti, o que já nos custou até o suicídio de um general. 
Na verdade, queremos solicitar o retorno das nossas 
tropas ao País. Mas Lula orgulha-se de ter enviado 
soldados ao Haiti.

Tudo isso é lamentável. Em vez de usar os 52 
milhões de votos que recebeu na última eleição para 
enfrentar o PSDB, o PFL e as velhas oligarquias, pre-
feriu seguir o modelo econômico destrutivo implemen-
tado anteriormente por Fernando Henrique no Brasil. 
E ainda se presta ao trabalho de suavizar a situação 
na América Latina. Parece uma espécie de embaixa-
dor de Bush que tenta acalmar Chávez, ou que diz a 
Evo Morales que a situação não é bem assim, que 
ele tem de se transformar num governo de todos. Isso 
mostra claramente a face do Governo Lula, e isso o 
nosso povo não quer. 

É importante ressaltar que o Fórum Social Mun-
dial demonstra claramente o desejo do povo de se 
libertar das amarras neoliberais. A única forma de 
este continente sobreviver é, sem sombra de dúvida, 
com a adoção de outro modelo, o que é possível, mas 
rompendo com a ALCA. Temos de implementar outra 
unidade no continente que, necessariamente, terá de 
estabelecer claramente o rompimento com as políticas 
do Fundo Monetário Internacional e dos banqueiros, 
suspender o pagamento dos juros da dívida, investir 
na saúde, na educação e na reforma agrária, medidas 
que infelizmente Lula não vem tomando em favor do 
nosso País.

É preciso mobilizar os trabalhadores brasileiros 
para derrotar nas ruas o plano econômico que Lula 
continua implementando no Brasil e que tantos males 
já causou à população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quando vinha para esta Casa, hoje pela manhã, vi 
em um viaduto uma faixa com dizeres que pregam a 
abstenção, ou seja, a não-participação do eleitor na 
eleição deste ano.

É  evidente que toda a manifestação é legítima. 
Por outro lado, remete-nos a algumas reflexões sobre o 
seu real alcance e sobre uma possível presença desse 
tipo de movimento daqui até outubro.

Confesso que me preocupei com esse tipo de 
iniciativa. É evidente que quem está descontente com 
as atividades desta Casa, quem está descontente 
com a postura de determinado Parlamentar, Vereador 
ou Prefeito, pode eventualmente reagir dessa forma. 
Contudo, acho que cabe a nós, que temos procurado 
ao longo desse breve período de Câmara defender 

esta Instituição, valorizar o mandato e a política, e até 
mesmo chamar a atenção sobre essas faixas que vi 
hoje aqui em Brasília.

Ao contrário do que procuram mostrar as fai-
xas dos manifestantes, deveríamos, sim, fazer uma 
campanha em outro sentido; deveríamos fazer uma 
campanha para valorizar o voto. Temos de mostrar a 
importância do voto. Somente por intermédio do voto 
é que se poderá promover as modificações que por-
ventura quem vem pregando esse tipo de movimento 
quer ver aqui nesta Casa. 

Penso nesta questão com um grande simplismo. 
Às vezes, vejo alguns Parlamentares remeterem toda 
essa situação para a imprensa. Ouvi, muitas vezes, di-
zerem que é a imprensa que vem pautando a política, 
que é a imprensa que vem mostrando nossos eventuais 
descuidos. A imprensa não cria a situação. Ela divul-
ga e pode até privilegiar determinada situação, mas 
não cria do nada uma condição que possa depois nos 
constranger e nos afastar inclusive dos eleitores.

Eu assisti, como muitos devem também ter as-
sistido, ao episódio que envolve Vereadores no Sul do 
País, alguns inclusive do nosso Estado, Santa Cata-
rina, outros do Rio Grande do Sul. Eles estavam em 
eventos promovidos para a atualização legislativa de 
Vereadores, o que é uma situação com origem e vícios 
de muitos anos. É evidente que aqueles Vereadores 
se descuidaram e fugiram das suas responsabilidades. 
Tal  situação, ao ser divulgada numa rede de televisão 
de grande alcance, cria novamente distanciamento do 
eleitor com a atividade política. 

Tínhamos que pautar mais isso: discutir o voto 
e dar importância, ao votar, à consolidação dos parti-
dos, ao fortalecimento do Parlamento e à vida política 
deste País. Considero alto risco apoiar, nesses meses 
que antecedem as eleições de outubro, movimentos 
que procuram tirar o eleitor da urna, evitar que tenham 
participação efetiva nas eleições. 

A legislação que vem sendo proposta é restritiva, 
torna asséptica a atividade na hora do voto e procura 
limpar situações próprias da política. 

Temos de nos ater a esses movimentos e ruídos 
que começam a surgir, para consolidarmos, nas próxi-
mas eleições, um processo participativo, aberto e que 
contribua para firmar a nossa democracia e fortalecer 
os nossos partidos. 

A SRA. LÚCIA BRAGA (PMDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cumpre-nos hoje fazer um registro sobre 
o tratamento que a imprensa vem dispensando a este 
Parlamento.

É algo lamentável sentirmos a crueldade da mí-
dia contra esta Casa Legislativa, que, se possui alguns 



06440 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Deputados acusados de irregularidades, é composta 
em sua maioria por homens e mulheres íntegros, com-
promissados com a honra e com a verdade.

A imprensa deveria, isto sim, cumprir com o seu 
papel de bem informar, de passar a notícia com exa-
tidão, sem distorções, averiguando-as antes de divul-
gá-las. Mas, infelizmente, o que vemos – com raras e 
honrosas exceções para o trabalho da boa imprensa 
– é o sensacionalismo em muitos órgãos de comuni-
cação.

As ações positivas desta Casa raramente ganham 
algum destaque. No entanto, quando surge alguma 
acusação contra qualquer Parlamentar, a maioria dos 
órgãos de comunicação, antes de apurar a veracidade 
dos fatos, divulga a notícia com estardalhaço.

Ao  indagarmos o porquê disso a um jornalista 
que há poucos dias nos entrevistava, ouvimos dele, 
pasmem, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a seguin-
te resposta: “A imprensa diz o que o povo gosta de 
ouvir”.

Vejam só a inversão de valores. A mídia, ao invés 
de cumprir sua elevada missão de bem informar, foge 
muitas vezes a este dever, preferindo o sensacionalis-
mo, sob o pretexto de que o povo disso gosta.

Perguntamos agora: vendem-se mais jornais, 
ouve-se mais rádio e assiste-se mais a televisão se 
as notícias forem negativas? Seria assim o predomínio 
do lucro sobre o saber? Será então que devemos ficar 
passivos ante essa realidade que vem-se tornando um 
modo de viver da cultura ocidental?

Por outro lado, indagamos: será que o povo pen-
sa dessa forma? Ou gostaria, ao contrário, de rece-
ber informações abalizadas, corretas, comprovadas, 
como somente alguns órgãos da boa imprensa ainda 
o fazem?

Confiamos no povo brasileiro, que já possui ele-
vado grau de consciência e sabe separar o joio do 
trigo.

Cursamos apenas 2 anos de Comunicação na 
UnB, mas ali aprendemos que a ética é a norma prio-
ritária que deve reger os órgãos de imprensa. 

Por isso, Sr. Presidente, é com tristeza que vemos 
essa inversão de valores. É com tristeza que registra-
mos uma realidade diversa daquilo que aprendemos.

Daí a razão deste registro e do apelo que, na 
oportunidade, fazemos ao Presidente Deputado Aldo 
Rebelo, que com grande competência e equilíbrio vem 
conduzindo os destinos desta Casa, para que convo-
que reunião com a imprensa, a fim de lhe cobrar maior 
respeito a este Parlamento, que continuamente vem 
sendo alvo de duras críticas que lhe são dirigidas pela 
maioria dos órgãos de comunicação, críticas, muitas 
vezes, frutos de julgamentos precipitados e injustos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra, pela ordem, à Sra. Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, antes de mais nada, quero elogiar 
a fala do Deputado André Costa, do PDT do Rio de 
Janeiro, que fez hoje um belo discurso sobre a res-
ponsabilidade do Presidente da República, que tem de 
constar, sim, no relatório final da CPMI dos Correios. 
Não podemos chegar ao ponto de achar que o nome 
do Presidente precisa ser preservado. A investigação 
é para todos, doa a quem doer. Estamos diante de cri-
me de responsabilidade e negligência do Presidente 
da República. Mas o Deputado Osmar Serraglio deu 
uma entrevista muito bonita à revista Veja da semana 
passada, dizendo que vai incluir no relatório o nome 
do Presidente. 

Sr. Presidente, não estou aqui para falar do PT, 
nem do Lula nem do Governo. Pedi a palavra para tra-
tar do nepotismo no Judiciário. 

Em 1999 e 2000, fizemos nesta Casa a refor-
ma do Poder Judiciário, e o coração da reforma era o 
controle externo. Aprovamos então a Emenda nº 45, 
que foi promulgada e está em pleno vigor. Criamos o 
Conselho Nacional de Justiça, composto de juízes, 
desembargadores, ministros, advogados, promotores 
e 2 representantes do povo, 1 eleito pela Câmara dos 
Deputados, outro, pelo Senado Federal. 

Mas o Conselho Nacional de Justiça está uma 
vergonha. Acabaram de baixar um decreto proibindo 
definitivamente a prática de nepotismo nos Tribunais 
de Justiça dos Estados brasileiros, e vemos nos jornais 
de hoje que o Tribunal de Justiça do Paraná emprega 
52 parentes de 30 desembargadores. Uma vergonha. 
E foram suspensas as demissões dessas pessoas. 

Estou indignada. Se o coração da reforma é o 
controle externo, é podermos controlar os juízes e os 
promotores; se fizemos uma reforma para atender à 
população brasileira, para dar transparência à Justiça, 
precisamos começar exigindo bom comportamento 
ético e moral dos nossos juízes e desembargadores, 
dos homens da Justiça. 

Esse Conselho é presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, 
que foi hoje elogiado nesta Casa. Nem sei por que 
elogiaram o Jobim. Ele não fez nada de mais, só ficou 
abraçando o Lula. Aliás, agora ele só sabe agradar o 
Lula, assim como agradava o Fernando Henrique. É 
um “agradador” do homem do poder o Presidente do 
nosso Supremo Tribunal Federal. 
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Sr. Presidente, estou preocupada, porque nem o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside o 
Conselho Nacional de Justiça, consegue conter esses 
desembargadores que não querem ver seus parentes 
colocados na rua. E estendo a crítica ao Legislativo e 
ao Executivo. Há alguns anos, eu critiquei o Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, que tinha parentes 
trabalhando no Executivo. Parente, só se ele já esti-
ver empregado antes de nós. Se quando assumimos 
nosso cargo o parente já está no órgão, concursado, aí 
sim, tudo bem. Mas empregar parente depois de tomar 
posse no cargo não dá, ainda mais na Justiça, porque 
o juiz é concursado. E fica lá o parente, empregado 
pelo resto da vida! 

Sr . Presidente, eles estão bravos. O Presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limongi, 
recém-empossado, já abriu o ano judiciário – ontem, 
1º de fevereiro – dizendo que é favorável à prática do 
nepotismo. Ora, como vamos poder avançar na refor-
ma do Judiciário, se ainda há na Magistratura quem 
queira preservar essa prática vergonhosa e indecente 
de manter parentes ganhando dinheiro do Estado? O 
povo já se manifestou: não quer que os membros do 
Legislativo, do Executivo e do Judiciário empreguem 
parentes em seus gabinetes. 

Sras. e Srs. Deputados, vamos lutar para que o 
nepotismo seja definitivamente coisa do passado e para 
que a Emenda nº 45 e o controle externo do Judiciário 
de fato promovam o bem do povo brasileiro. 

Falar mal da Justiça também faz parte do nosso 
trabalho como Deputados.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 

nobre Deputada Zulaiê Cobra, brilhante Vice-Presi-
denta da Comissão Especial que trata do combate ao 
nepotismo, PEC nº 334, de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Costa Ferreira, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSC.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar estes 3 minutos para 
fazer uma análise do presidencialismo brasileiro.

Desde a Constituinte, quando vozes se levantaram 
para tentar implantar no Brasil o regime parlamentarista, 
o Ministro Nelson Jobim incumbiu-se de introduzir no 
nosso presidencialismo normas do parlamentarismo, 
a exemplo do instituto da medida provisória.

O presidencialismo brasileiro precisa sofrer al-
guns reparos para que se aprimore e possa cumprir 
seu verdadeiro papel, segundo a divisão de Montes-
quieu para os 3 Poderes, em que o Executivo cuidaria 
da administração nacional, o Legislativo elaboraria as 

leis e o Judiciário as aplicaria, em benefício do povo, 
para assegurar, num Estado de Direito, que as garan-
tias democráticas alcancem todos os cidadãos. 

O  Brasil precisa aprimorar o seu regime de gover-
no, para que possamos coexistir de maneira civilizada, 
o Poder Executivo trabalhando com empenho e dedi-
cação e o Legislativo atuando com plena liberdade. 

Enfrentamos nesta Casa algumas dificuldades. 
As medidas provisórias cerceiam a atividade do Po-
der Legislativo de discutir, debater e aprovar leis que 
vão ao encontro das necessidades do povo brasilei-
ro. Não estamos contestando o Presidente, é claro. 
Quando ele assumiu, já existia o instituto da medida 
provisória, ele está apenas usando o seu direito. Nada 
lhe proíbe. Mas é bom que se pare para pensar nesse 
assunto. Se queremos melhorar a harmonia dos Pode-
res na democracia brasileira, principalmente em ano 
eleitoral, é preciso definir bem as atribuições de cada 
um, de modo que nem o Judiciário, nem o Executivo 
intervenham no Legislativo. 

O Legislativo é hoje motivo de gozação para a 
imprensa. Cada decisão tomada nesta Casa é ridicu-
larizada pela mídia. Jornais e programas humorísticos 
transformam as atitudes do Congresso Nacional em 
piada nacional. 

Sr . Presidente, é preciso que se reestude o pre-
sidencialismo brasileiro e se tomem as providências 
necessárias para que consigamos trabalhar pela gran-
deza da nossa Pátria com liberdade e empenho. Assim, 
seremos merecedores do aplauso do nosso povo e dei-
xaremos de ser alvo do achincalhe e, até certo ponto, 
do desprezo da população, fruto das acusações que 
a cada dia a imprensa brasileira nos assaca.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se não 
me engano, o tempo do PT é de 10 minutos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao tempo 
em que saúdo todos os Parlamentares presentes, que-
ro expressar minha opinião sobre o debate instalado 
nesta Casa, já em clima de campanha eleitoral. 

A manifestação do Líder do PSDB na manhã de 
hoje retrata com clareza o sentido da sua preocupa-
ção. Ele terminou seu pronunciamento dizendo que 
os atuais resultados positivos da economia brasileira 
são fruto da mobilização da sociedade brasileira e de 
ações de cidadania do nosso povo. Sim, não podemos 
deixar de levar em conta que nada do que foi atingi-
do no Governo do Presidente Lula teria sido possível 
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sem a emulação da sociedade e também sem a capa-
cidade do Governo Lula de mobilizar os atores sociais 
que promoveram essa retomada de crescimento, aliás 
identificada pelo próprio Líder do PSDB. 

Não há, portanto, nenhum demérito da partici-
pação da sociedade no alcance deste crescimento 
econômico, na redução do desemprego, na melhoria 
do desempenho fiscal do Governo, no aumento das 
nossas importações. Pelo menos isso a Oposição re-
conhece. 

Mas esta mesma sociedade não teve a capacida-
de de impulsionar o crescimento do País sob a batuta 
do Governo tucano. Não conseguiu aumentar tanto as 
exportações, não pôde nem mesmo alavancar o turis-
mo, que na atual gestão teve suas atividades aumen-
tadas em 50%. Estes resultados nas contas públicas 
o Governo passado não teve. Hoje há outro comando, 
que aponta claramente para outro rumo.

A redução da dívida externa brasileira foi, sem 
sombra de dúvida, uma grande ação deste Governo, 
pois reduziu a nossa dependência externa e ainda in-
dica o maior controle das nossas finanças e da nossa 
economia. 

Está  aí como prova o Risco Brasil, que vem cain-
do de forma impressionante a índices que nos colocam 
como um dos países mais atraentes para investimen-
tos estrangeiros.

Na política de exportações, superamos o patamar 
dos 118 bilhões de dólares, o que mostra claramente 
que abrimos um ciclo de relações comerciais extrema-
mente positivo e proveitoso.

Na geração de empregos, estamos verificando o 
impressionante aumento da taxa de empregos formais e 
a queda da taxa de desemprego, dados extremamente 
positivos e salutares para a economia do País.

Relativamente aos programas sociais, o Bolsa-Fa-
mília, que tem tirado brasileiros da miséria, beneficia 
hoje cerca de 8 milhões de pessoas. O Luz Para To-
dos tem apresentado caráter de cunho estruturador 
extremamente relevante. Não se trata de um progra-
ma assistencialista, mas de um programa que leva 
qualidade de vida à população, dando-lhe condições 
de ascender na medida em que lhes oferece acesso 
à tecnologia, ao lazer e a tudo que é propiciado pela 
energia elétrica.

São verdadeiramente emocionantes os momen-
tos em que chega às populações rurais a iluminação 
pública, e temos presenciado a vários desses momen-
tos, numa clara demonstração de que o Governo está 
investindo para mudar o perfil rural do País: até 2008, 
todas as propriedades rurais estarão completamente 
iluminadas e mudarão significativamente a qualidade 
de vida da população.

É impressionante, Deputado Jorge Gomes, o que 
temos observado em nosso Estado. Embora já tivesse 
alto grau de eletrificação se comparado a outros, ainda 
15% estavam por ser eletrificados, o que vem aconte-
cendo com o Luz Para Todos, que tem dado continui-
dade às obras do ex-Governador Miguel Arraes, que 
sempre compreendeu o papel da eletrificação no pro-
gresso da qualidade de vida da população rural.

Tenho  inclusive observado que o Governo Esta-
dual e alguns setores da política local escondem esse 
programa; inauguram-no como se fossem obras do 
âmbito estadual e até municipal. Fico preocupado com 
a mesquinharia política, que desconhece a parceria 
entre a União, os Estados e Municípios, reveladora de 
miopia e de pobreza política muito grandes. 

Há poucos dias, ouvi alguém dizer que o Go-
verno do Estado de Pernambuco era praticamente o 
responsável pela construção do ramal da BR-101 que 
dá acesso à PE-60. Vejam que 90% dos recursos são 
do Governo Federal e 10%, do Governo do Estado. 
Ótimo. Há uma parceria. Mas tenhamos a grandeza 
política de reconhecer que este Governo é o que re-
aliza essas obras. 

O Governo do Rio de Janeiro, da Rosinha Ma-
theus, quanto a uma série de obras, inclusive da PE-
TROBRAS, anuncia como se fosse obra estadual. No 
Distrito Federal, o Governador Roriz anuncia o SAMU 
como se fosse programa dele. Ora, meus companhei-
ros, isso é um absurdo. S.Exa. deveria informar que 
se trata de programa de parceria de governos. Não se 
pode mentir. Isso é cretinismo político levado ao extre-
mo. Não se pode apropriar de uma ação política. 

Devemos comemorar a integração da União com 
os Estados e Municípios na realização de obras. Mas 
o debate eleitoral termina fazendo com que esse tipo 
de procedimento mesquinho, politicamente pequeno, 
desqualificado e oportunista tente apropriar-se de 
obras do Governo Federal e de desconhecer progra-
mas federais que estão sendo efetivados em toda a 
dimensão do País. 

A refinaria em Pernambuco é outro exemplo. 
Tentaram esconder que a construção da refinaria é 
fruto de parceria do Governo brasileiro com o da Ve-
nezuela e uma conquista de todos os pernambucanos. 
Repito: alguns tentaram tomar a paternidade daquela 
refinaria. 

Ora, não é possível trabalhar dessa maneira, te-
mos de ser ao mesmo tempo republicanos, brasileiros, 
mas, acima de tudo, cidadãos e cidadãs no tratamento 
da relação política. 

Por isso a Oposição manifesta, com certa razão, 
o desespero pelo conjunto de obras que o País realiza 
e, muitas vezes, quer desqualificá-las ou disseminar o 
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sentimento de que elas nada têm a ver com o Governo 
Federal. Mas é fato que o Governo as estão realizando. 
Agora, a Oposição tenta dar uma de Dom Quixote e 
diverge dos números reveladores da ação política do 
Governo Lula, e não sabemos qual será o resultado 
disso. Ela tem de compreender que este foi o Governo 
que mais investiu em educação. Criou-se o programa 
de interiorização de universidades. 

As  universidades rurais, no caso de Pernam-
buco, por exemplo, situavam-se na Capital e agora 
estão sendo transferidas em larga escala para o inte-
rior, para o agreste e para o sertão do Brasil, a fim de 
educar e formar aquela juventude. Mais de 32 campi 
estão sendo construídos. Isso é importantíssimo para 
haver a integração desta grande Nação que efetiva-
mente somos.

Sr. Presidente, as obras no País afora revelam um 
governo preocupado com a dimensão política social e, 
mais do que isso, que respeita a população brasileira. 
Isso está gerando verdadeiro pavor em determinada 
parcela da Oposição, que tenta desesperadamente 
desqualificar as ações do Governo Lula e esconder os 
dados, travando falso debate moralista, para tentar de-
moli-lo. Mas não vão conseguir tal intento, porque tais 
obras têm fundamento, atendem às necessidades do 
povo brasileiro, que saberá perfeitamente reconhecer 
tais ações governamentais.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, ain-

da estou dentro do tempo a mim concedido, que é de 
10 minutos. Peço respeito. V.Exa. tem o direito de me 
avisar quando ele estiver esgotado. Caso contrário, é 
pressão desnecessária e anti-regimental. Não mereço 
isso. Vou concluir meu discurso como qualquer outro 
Parlamentar. 

Ao encerrar meu pronunciamento, enfatizo que o 
nosso Governo está no caminho certo e sabe conduzir 
sua política. Somos um país respeitado internacional-
mente, temos credibilidade em nossa política social, 
estamos construindo uma nova nação, com mobiliza-
ção social, democracia e investigações como nunca 
antes ocorreu no País. 

Por isso, sem sombra de dúvida, o Presidente 
Lula será reeleito no mês de outubro, para conduzir o 
Brasil por mais 4 anos.

Agradeço-lhe a tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Fer-
ro, assumem sucessivamente a Presidência os 
Srs. Luci Choinacki e Manato, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O   SR. DEVANIR RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Não houve vota-
ção agora, nobre Deputado, só na parte da manhã.

O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 
o Deputado Jorge Gomes.

O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiramente, na qualidade de Parlamentar da base 
aliada, cumprimento o Deputado Fernando Ferro, co-
lega do PSB, e faço minhas as palavras de S.Exa. no 
que diz respeito às obras realizadas pelo Governo do 
Presidente Lula em vários recantos do País, principal-
mente nas regiões mais pobres, a fim de minimizar o 
sofrimento da população.

Ocupo a tribuna nesta tarde para externar minha 
preocupação e insatisfação com os rumos da seguran-
ça pública no meu Estado, Pernambuco.

Na última terça-feira, 67 organizações ligadas às 
mulheres foram às ruas de Recife protestar contra a 
falta de segurança e fizeram vigília em frente ao Palácio 
do Campo das Princesas, sede do Governo Estadual, 
haja vista haver se esgotado toda e qualquer tentativa 
de diálogo com seus governantes. 

Em carta aberta à população denunciam que 
– pasmem os senhores – em 24 dias deste ano foram 
assassinadas 30 mulheres no Estado. Esse dado diz 
respeito a levantamento feito até o dia 24 de janeiro. 
Hoje já obtivemos a informação de mais 13 casos, 
completando 37 em apenas 33 dias.

Abordo o assunto para dar conhecimento às Sras. 
e Srs. Deputados e para deixá-lo registrado nos Anais 
da Casa. Aqui tramitam propostas no sentido de definir 
políticas de combate à violência contra a mulher em 
todo o País. Sabemos que tais ocorrências não são 
exclusivas do Estado de Pernambuco, onde a situação 
está beirando as raias do inimaginável.

É o seguinte o teor  da carta aberta entregue à 
população pelas 67 organizações do Fórum de Mu-
lheres de Pernambuco:

“Vigília pelo fim da violência contra as 
mulheres em Pernambuco!

30 mulheres assassinadas em 24 dias!
A omissão do Estado é mais uma violação 

aos direitos humanos das mulheres!
A sociedade pernambucana não tem o 

que comemorar neste início de 2006. Dados 
da Imprensa apontam que 30 mulheres foram 
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assassinadas no Estado de Pernambuco, nos 
primeiros 24 dias do ano. O Fórum de Mulheres 
de Pernambuco, após esgotar todas as tenta-
tivas de diálogo com o Governo Estadual, vem 
através desta ‘Carta Aberta’ tornar pública sua 
indignação e convocar movimentos sociais e 
outras organizações da sociedade civil a se 
juntarem a este movimento de protesto frente 
à violência que atinge as mulheres no Estado, 
cobrando dos governos a responsabilidade 
constitucional para com a garantia e proteção 
da vida e da segurança da população.

Pernambuco é o Estado mais violento do 
país, com as mais altas taxas de homicídio do 
mundo e um quadro crescente de atentados 
contra as mulheres. Quase todas as mulhe-
res assassinadas este mês foram vítimas de 
agressões praticadas por parceiros atuais ou 
por ex-companheiros, no ambiente familiar e 
doméstico. Mas sabemos que, crescentemente, 
as mulheres também têm sido assassinadas 
por agressores desconhecidos, o que as dei-
xam duplamente vulneráveis. 

As 67 organizações de mulheres (gru-
pos populares, ONGs, núcleos universitários, 
secretarias de partidos políticos) e as femi-
nistas autônomas que compõem o Fórum de 
Mulheres de Pernambuco sabem que a vio-
lência contra as mulheres pode fazer vítimas 
indiferentemente em todos os grupos sociais. 
Porém, é preciso reconhecer que este tipo de 
abuso ameaça principalmente as mulheres que 
não têm condições de sair da situação antes 
que ela se agrave ou que termine num trágico 
homicídio (onde a vítima será a mulher). 

– Exigimos, portanto, do Estado brasi-
leiro – o que inclui os Governos municipais, 
estadual e federal –, medidas que garantam 
a prevenção e o enfrentamento da violência, 
bem como a proteção das mulheres em situ-
ação de violência; 

– Exigimos que os Governos municipais, 
estadual e federal se posicionem imediatamen-
te informando que medidas pretendem tomar 
para pôr fim a esta barbárie que atinge as 
mulheres em Pernambuco. A falta de vontade 
política do Governo, a ineficiência da polícia 
(delegacias abarrotadas de inquéritos sem 
conclusão) e a ausência de um aparato legal 
que garanta a responsabilização dos agresso-
res – de acordo com o crime imputado – têm 
favorecido a impunidade e contribuído para 
que Pernambuco continue apresentando os 

piores números de violência familiar e domés-
tica contra as mulheres no país;

– Exigimos abertura imediata de inqué-
ritos policiais para apuração dos crimes ainda 
não investigados;

– Divulgação do andamento da investiga-
ção dos crimes ainda sem conclusão;

– Exigimos que a formulação de políticas 
de prevenção e enfrentamento da violência 
contra as mulheres considere a situação de 
pobreza e a precariedade do trabalho ou o 
desemprego que atinge a população feminina, 
principalmente as negras e jovens, residentes 
na periferia do Recife ou em cidades do inte-
rior, onde as condições de vida e o acesso a 
direitos (saúde, educação, saneamento, lazer, 
transporte, iluminação pública etc.) são mais 
difíceis.

– Exigimos que as políticas de segurança 
pública sejam conectadas a outras políticas, 
dentro de uma ação de intersetorialidade com 
as demais Secretarias ou áreas de Governo 
(saúde, educação, cultura etc.).

Só deste modo as pernambucanas terão 
alguma chance de denunciar a situação de 
violência em que vivem. Só desta forma po-
derão enfrentar e não se calar dentro de um 
contexto mais amplo de desigualdade, comum 
a todas as mulheres: onde somos vistas com 
discriminação e preconceito, como pessoas 
de segunda categoria ‘que dão motivo para 
serem vítimas de agressões praticadas por 
companheiros e ex-companheiros, pais, ir-
mãos, vizinhos’.

É hora de pôr um basta nesta visão pa-
triarcal e discriminatória! A violência que é 
praticada contra a mulher dentro ou fora de 
casa diz respeito a todas e todos nós. Cabe à 
sociedade pernambucana enfrentar esta vio-
lência e ao Estado implementar as políticas 
necessárias para isso.

Recife, 31 de janeiro de 2006.
Assinam esta carta:
Fórum de Mulheres de Pernambuco
Articulação de Mulheres Brasileiras
Rede Feminista de Saúde
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Articulação do Movimento Homossexual 

do Recife e Área Metropolitana (Amhor)
Associação de Ação Solidária (Asas)
Associação de Moradores do Parque 

Residencial Vila dos Milagres
Associação de Mulheres Batalhadoras
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Associação de Mulheres Entendidas de 
Pernambuco (AME – PE)

Associação de Mulheres Nova Esperan-
ça (AMNE)

Associação Pernambucana de Mães Sol-
teiras (Apemas)

Associação Pernambucana de Profissio-
nais do Sexo (APPS)

Casa da Mulher do Nordeste
Casa de Passagem
Centro das Mulheres de Catende
Centro das Mulheres de Joaquim Nabuco
Centro das Mulheres de Vitória
Centro das Mulheres do Cabo
Centro das Mulheres de Palmares
Centro de Cultura Luiz Freire
Centro Nordestino de Medicina Popular
Cidadã Posithiva
Coletivo Mulher Vida
Comissão das Mulheres Trabalhadoras da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT/PE)
Conselho de Moradores da Vila 27 de 

Abril
Divas – Instituto em Defesa da Diversi-

dade Afetivo-Sexual
Flor de Mandacaru
Fórum de Mulheres do Araripe
Gestos – Soropositividade, Comunica-

ção e Gênero
Graúna – Juventude, Arte, Gênero e Ci-

dadania
Grupo Curumim
Grupo de Mulheres Cidadania Feminina
Grupo de Mulheres de Ouricuri
Grupo de Mulheres do Conselho de Mo-

radores do Morro da Conceição
Grupo de Mulheres do Cordeiro
Grupo de Mulheres sem Casa
Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás
Grupo de Trabalho em Prevenção Posi-

thivo (GTP+)
Grupo Mulher Maravilha
Instituto Papai
Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Nordeste
Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Serão Central de Pernambuco
Origem – Saúde, Trabalho e Cidadania
Rede de Mulheres Rurais da América 

Latina e Caribe (Redelac)
Sindicato das Trabalhadoras Domésti-

cas

SOS Corpo – Instituto Feminista para a 
Democracia

SOS Mulher Cidadã
Uiala Mukaji – Sociedade de Mulheres 

Negras de Pernambuco
União Brasileira de Mulheres (UBM/

PE)
União das Mulheres de Maranguape II 

(Unidamas)
Observatório Negro de Pernambuco”.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja publicado e divulgado nos órgãos de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será 

atendido.
O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Osvaldo Biolchi, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PMDB. S.Exa. dispõe 
de até 10 minutos.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Manato, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna 
esclarecer alguns pontos ocorridos neste recinto, em 
14 de dezembro de 2005, dia da votação do relatório 
que previa a cassação do Deputado Romeu Queiroz. 
Todos os Parlamentares foram ao cumprimento do de-
ver, das atribuições que lhes cabem. Como de costume, 
seguindo as regras do processo, disponibilizaram-se 
para dar início ao procedimento de votação. 

O  dia era de intensa movimentação no Congresso 
Nacional, fato esse que atraiu as atenções da imprensa 
brasileira e também da população, que vem acompa-
nhando atentamente todos os processos existentes 
nesta Casa. A agitação própria daquele momento e o 
empurra-empurra resultaram no extravio de uma cédula, 
ato mal interpretado pelo Deputado Mauro Passos, e 
que mais tarde resultou em denúncia infundada. 

Tendo em vista que o Congresso Nacional se 
transformou em estopim, que a imprensa em massa 
esperava fato novo e que 2006 é ano de eleições, o 
Deputado petista Mauro Passos teve atitude, no míni-
mo, infeliz, ao me denunciar. 

A fértil imaginação do Deputado ao fazer a acu-
sação não corresponde em nada à verdade. O que 
ocorreu foi o simples ato de deixar cair ao chão uma 
cédula de votação, e isso não constitui crime. Eu não 
poderia imaginar, no exercício do dever parlamentar, 
sempre conduzido com muita dignidade, respeito aos 
colegas e cumprimento às leis, que um dos meus pa-
res fosse criar ou dar causa a um episódio fantasioso, 
atribuindo-me a distribuição de cédulas com voto pre-
viamente marcado. 
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Ora, Deputado Mauro Passos, não sejamos in-
gênuos. Logo V.Exa., que, lamentavelmente, não se 
encontra no recinto neste momento, casado, pai de 2 
filhos, formado em Engenharia pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, com especialização nos 
Estados Unidos! Logo V.Exa., Deputado Mauro Pas-
sos, representante do Partido dos Trabalhadores, ou-
trora símbolo da ética, da honra, dos bons costumes, 
da cara limpa e do militante ferrenho nas ruas com a 
bandeira em riste! Sinceramente, nunca poderia es-
perar de V.Exa. tal atitude. 

Qualquer  cidadão brasileiro, quando vai às urnas 
para votar, já tem em mente seu candidato. Por mais 
humilde e por menos conhecimento que tenha, é hones-
to e não se deixa corromper. Sabe que sua honra vale 
mais que um aperto de mão, um sorriso, um abraço, 
ou até mesmo uma quantia em dinheiro, que naquele 
momento poderia servir para o leite dos filhos. Mas 
ele sabe que a honestidade vale mais. Poderá dormir 
tranqüilo e sem peso na consciência.

Assim, V.Exa. deveria saber que todos os Parla-
mentares chegaram ao plenário com opinião formada. 
Atribuir-me o ato de praticar boca-de-urna, diante da 
imprensa a postos, da população atenta, do Congresso 
fragilizado por atos de corrupção sem precedentes, é 
subestimar a minha inteligência e a dos meus repre-
sentados, que não são poucos. 

Não é só isso. Se estivesse naquele momento 
fazendo boca-de-urna, eu teria visto os Deputados 
entrando, falaria com cada um – a maioria conheço 
de nome, pois tenho com muitos grande amizade – e 
qualquer Parlamentar que estivesse à minha frente ou 
atrás de mim teria visto. 

Estou no terceiro mandato como Deputado Fe-
deral e não quero crer que V.Exa. deseje ser notícia 
somente por acusar e fazer denuncismo irresponsável, 
sem medir conseqüências. Sei dos meus deveres, te-
nho um nome e milhares de pessoas a zelar. 

Para ser notícia, Deputado Mauro Passos, V.Exa. 
tem que mostrar às mais de 35 mil pessoas que votaram 
em V.Exa. a que veio e provar se aqui deverá continuar. 
Eu, por exemplo, durante 11 anos, fui Relator da nova 
Lei de Recuperação das Empresas, o que mudou ra-
dicalmente o processo de falências e concordatas no 
Brasil, contribuindo para a geração de empregos e a 
contenção das demissões. Ainda não a considero per-
feita, mas a ela me dediquei de corpo e alma. 

Tenho aumentado significativamente nos últimos 
12 anos a minha votação. A cada mandato, mais 20 mil 
pessoas me dão crédito de confiança. Estou no terceiro 
mandato e a cada eleição os meus votos aumentam. 
Na primeira, obtive 40.043 votos; na segunda, 57.900; 
na terceira, quase 75 mil. É o reconhecimento do meu 

trabalho pelo povo, acima de tudo pela juventude, em 
face da vibração que demonstro pelos jovens e do in-
gente esforço que tenho feito na Casa para obtenção 
do financiamento do ensino superior, particularmente 
o crédito educativo. Centenas de estudantes do Rio 
Grande do Sul e de outros Estados me procuram e 
dizem que sou um dos poucos Deputados a lutar pelo 
ensino superior, que acredito ser o único trunfo para o 
desenvolvimento de um Brasil sólido e eficaz. 

Chegar ao Congresso Nacional, Deputado Mau-
ro Passos, pode ser relativamente fácil, porém, o mais 
difícil é manter-se nele. Creio que minhas bandeiras, 
meu trabalho e minha credibilidade fizeram com que 
eu recebesse apoio imediato e voluntário do próprio 
Presidente do seu partido, o Deputado Ricardo Ber-
zoini, ex-Ministro da Previdência. 

Quero agradecer também aos Deputados Nelson 
Meurer (PP-PR), Francisco Sardelli (PV-SP) e Moacir 
Micheletto (PMDB-PR), que prontamente se dispuseram 
a depor a qualquer momento para esclarecer eventual 
dúvida acerca do fato. 

Foi comprovado, portanto, Srs. Deputados, que 
tal denúncia é absolutamente descabida. Tanto é ver-
dade que já foi arquivado o processo. No dia em que 
fui notificado, fiz questão de constituir advogado para 
minha defesa, mas o processo já foi arquivado pela 
Corregedoria, em que foi originado. 

Repito: os deveres fundamentais do Deputado 
sempre foram e serão respeitados pela minha pessoa. 
Desde 1995, minha conduta sempre foi marcada pela 
lisura, coerência e seriedade. 

Essas, é claro, são características que todos de-
veríamos trazer para esta Casa, pois não se aprendem 
no Congresso Nacional, mas sim através de uma boa 
educação. Não tenho dúvida de que os 10 anos de 
exercício da missão religiosa, como padre católico no 
interior do Rio Grande do Sul, tenham sido fator pri-
mordial para que eu me tornasse cidadão de bem e 
representante gaúcho na Capital Federal.

Agradeço a todas as pessoas de bom senso, que 
entenderam a dignidade e o respeito que um Parlamen-
tar tem pelos colegas. Esse é o caminho para o Depu-
tado que quiser voltar à Casa. Sem dúvida nenhuma, 
se o Deputado Mauro Passos quisesse com isso fazer 
política para dar satisfação aos quase 40 mil votos que 
obteve em Santa Catarina, deveria ter-se utilizado de 
outros meios. Não devemos seguir caminhos tortuosos, 
da mentira, da hipocrisia e da denúncia falsa, como a 
que foi feita contra este colega. 

Em meu nome e em nome do PMDB do Rio Gran-
de do Sul, agradeço o apoio do povo rio-grandense. 
Os meus eleitores têm me cobrado, incessantemen-
te, esclarecimentos sobre esse fato. Farei declaração 
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explicando claramente o que aconteceu na Casa e a 
farei publicar nos jornais do meu Estado.

Peço escusas se ofendi alguém. Sei das minhas 
limitações, mas faço da política verdadeiro sacerdócio, 
ao me dedicar inteiramente ao povo brasileiro.

Muito obrigado.
O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a 

palavra ao Sr. Deputado Bosco Costa.
O  SR. BOSCO COSTA (PSDB – SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, os bons 
resultados obtidos pelo Brasil nas exportações das 
denominadas commodities, assim como a redução 
de preços de produtos que compõem a cesta básica, 
devem-se em grande parte ao extraordinário desen-
volvimento da nossa agricultura e pecuária ocorridos 
nos últimos anos.

Os recordes de produção ano após ano, obtidos 
no campo na última década, são fruto de uma política 
bem-sucedida para a área rural, sobretudo em relação 
ao financiamento da produção que, embora prejudica-
do durante vários anos pelas elevadas taxas de juros, 
veio, por meio da securitização do endividamento rural, 
efetuado à época do Governo Fernando Henrique Car-
doso, trazer grande alívio ao setor, propiciando a sua 
expansão ao renegociar e prolongar suas dívidas.

Infelizmente, os sinais de prosperidade do setor 
já não se fizeram sentir em 2005, com a queda da sa-
fra agrícola e a redução da área plantada.

As causas da redução da produção agropecuária 
são várias, segundo os especialistas do setor, que a 
ela atribuem uma conjunção de fatores como a falta de 
chuvas, o dólar barato, o pouco crédito na praça, além 
dos problemas desencadeados com a descoberta de 
febre aftosa em Mato Grosso do Sul e no Paraná.

No balanço anual divulgado em dezembro de 
2005 pela Confederação Nacional da Agricultura, o 
PIB da atividade agropecuária caiu de 160 bilhões e 
65 milhões de reais, em 2004, para 143 bilhões e 42 
milhões de reais, em 2005.

Para 2006, o cenário para o agronegócio pode se 
complicar ainda mais, pois já está sendo considerado 
como certa a redução da área plantada em até 5% 
nos próximos meses, devido à estiagem que voltou a 
assolar o oeste de Santa Catarina e outros Estados 
da Região Sul. Outro fator de desestabilização para os 
agricultores e pecuaristas é o crédito que encareceu 
demais. O empresário está financiando sua produção 
a uma taxa média de juros a 20% ao ano, em decor-
rência de uma drástica redução na oferta de financia-
mentos a juros de 8,75% ao ano.

As elevadas taxas de juros praticadas em um 
passado recente para o financiamento do agronegó-
cio quase inviabilizaram o setor. Porém, graças a uma 

política de securitização do endividamento rural e à 
prática de juros compatíveis, houve um extraordinário 
desenvolvimento na produção agropecuária brasilei-
ra, que hoje está ameaçada novamente pela cobiça 
dos bancos.

A  crise vivida no campo, em 2005, fez os investi-
mentos caírem, conforme nos mostra tabela divulgada 
pelo jornal Correio Braziliense, edição de domingo, 29 
de janeiro, na pág. 18, que reproduz os dados da Com-
panhia Nacional de Abastecimento – CONAB e mos-
tra que as vendas de máquinas agrícolas importadas 
e nacionais foram reduzidas de 33.722 unidades, em 
2004, para 20.508, em 2005; o consumo de adubos foi 
reduzido de 22 milhões e 800 mil toneladas, em 2004, 
para 19 milhões de toneladas, em 2005.

A redução percentual na comparação, entre o 
ano de 2005 e 2004, de outros insumos utilizados na 
agropecuária, segundo a CONAB, foi de menos 10% 
para sementes, menos 40% para calcário e menos 
20% para defensivos agrícolas. Ainda segundo a CO-
NAB, as estimativas para 2006 não são animadoras, 
pois prevêem a redução da área plantada entre 5,3% 
a 3,7% e a redução da demanda de crédito entre 20% 
e 30%.

Podemos concluir que, com a redução da área 
plantada em até 5,3% do total de lavouras, em 2006 
haverá uma abrupta interrupção no ciclo de cresci-
mento, como vinha ocorrendo no setor agropecuário 
nos últimos anos, acarretando um efeito cascata nos 
investimentos, na produtividade e no emprego, que 
irá refletir drasticamente no agronegócio, deixando 
novamente, após quase uma década, o produtor rural 
em situação complicada se não forem revistas urgen-
temente as políticas de financiamento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Bosco Costa, 
o Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regimento In-
terno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. João Caldas, 4º Secretário.

O   SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de solicitar ao Governo Lula um esforço 
especial em relação aos cruciais problemas que atin-
gem especialmente o Nordeste setentrional, onde se 
localiza o meu Estado, o Ceará, o Rio Grande do Norte, 
a Paraíba, parte do Piauí, o alto sertão pernambucano 
e significativa fatia do Estado da Bahia. Essa região 
sofre uma estiagem desde julho de 2005. 

No Sul, quando há um mês de seca, o abalo é 
terrível; no Norte, na região amazônica, um mês de 
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seca também ocasionou um grande abalo, mas a nossa 
região já está há 8 meses praticamente sem chuva. E 
é exatamente por essa razão que nós nos irmanamos 
com o Presidente e com todos aqueles que defendem 
a interligação da Bacia do Rio São Francisco com os 
rios desses Estados, o  Rio Salgado e o Rio Jaguaribe, 
para melhorar a oferta de água para as populações mais 
carentes daquela região, que hoje somam mais de 500 
mil pessoas sem acesso à água, porque os recursos do 
Orçamento estão indisponíveis. O Orçamento de 2006 
ainda não foi aprovado, porque a Oposição, o PFL e o 
PSDB, sistematicamente, estão obstruindo a votação. 
Temos de encontrar um caminho para resolver essa 
situação, e para isso já conversei com o Ministro Ciro 
Gomes e com a Ministra da Casa Civil, porque aque-
las populações não podem ficar à mercê da sede de 
obstrução da votação do Orçamento.

Sr. Presidente, feito esse registro, faço menção 
a outro projeto de lei, de autoria da bancada do meu 
partido, o Partido Comunista do Brasil. Esse projeto 
regulamenta a PEC Paralela, tratando de várias emen-
das acolhidas pelo Relator, entre elas uma que dispõe 
sobra a inclusão social e previdenciária de milhões de 
brasileiros como as donas de casa, que estarão aqui 
no dia 8 de março, na sua terceira marcha, os bisca-
teiros, bombeiros, eletricistas, estagiários, que não 
têm como pagar os 20% de INSS como autônomos e 
precisam de uma alíquota especial para serem inclu-
ídos no sistema previdenciário. 

Sr. Presidente, entre os vários projetos que tra-
mitam nesta Casa, está o Projeto de Lei nº 6.366, de 
2005, da bancada do PCdoB, que pretende incluir 
essa população gigantesca, em torno de 3 milhões de 
brasileiros, no sistema previdenciário. Isso é fruto da 
negociação, do debate e da discussão com a base do 
Governo. A emenda teve acolhida nesta Casa, por parte 
da Oposição, que votou favoravelmente a ela e permitiu 
que fosse aberto o espaço para fazer esta regulamen-
tação. Serão então incluídos 3 milhões de brasileiros 
que hoje não têm direito a nenhuma aposentadoria, a 
nenhuma assistência, direitos que consideramos fun-
damentais para a pessoa humana, para quem trabalha 
e contribui para fazer a riqueza do País.

O   SR. MAURO PASSOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estava em 
meu gabinete e ouvi com atenção a manifestação do 
Deputado Osvaldo Biolchi na qual fui citado. Por isso 
levanto esta questão.

Refiro-me a uma representação que fiz e vou 
me utilizar do próprio despacho do nobre Corregedor 
Deputado Ciro Nogueira, que assim registrou a ma-
nifestação do Deputado Biolchi, quando se referia à 
denúncia que eu havia encaminhado à Corregedoria 
dizendo que era absolutamente descabida:

“Talvez porque, em meio ao grande tu-
multo que se sucedia na fila de votação – em-
purra-empurra, agitação e desorganização –, 
a cédula de votação que estava em sua mão 
caiu no chão, e o peticionário não conseguiu 
reavê-la. Talvez por isso, por estar o peticionan-
te com uma cédula na mão e outra no bolso. 
E aquela cédula caída, ou ficou no chão, ou 
algum Parlamentar a apanhou”. 

Portanto, na própria defesa que faz à Corregedo-
ria, o nobre Deputado Biolchi reconhece a presença 
de uma cédula na mão e de outra no bolso, o que já 
fere completamente o comportamento que devemos 
ter no processo de votação no qual utilizamos apenas 
uma cédula.

Deixo este registro, como fiz na representação 
contra o Deputado. É testemunha do fato ocorrido 
– quero deixar consignado – o Presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania desta Casa, 
Deputado Biscaia.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Está feito 
o registro, Deputado Mauro Passos.

O   SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de começar a transposição de águas, já temos a trans-
posição dos recursos. O Governo do Estado do Cea-
rá destinou, por meio do Fundo Estadual da Cultura, 
500 mil reais para a escola de samba Mangueira, que 
no carnaval deste ano na Sapucaí – e nada contra a 
tradicional Estação Primeira – tem como tema a trans-
posição de águas do São Francisco.

Enquanto o Rio de Janeiro vai receber 500 mil 
reais do povo do Ceará, o carnaval do Estado rece-
beu do Governador Lúcio Alcântara 125 mil reais, um 
quarto do valor. Graças a Deus e às ações de enti-
dades da sociedade civil, inclusive da própria Ordem 
dos Advogados do Brasil, a segunda parcela poderá 
vir a não ser paga.

O grave, Sr. Presidente, é que esses 500 mil reais 
dariam para construir 410 cisternas de placas, bene-
ficiando 2 mil sertanejos do Ceará, que hoje passam 
sede por falta de carros-pipas.
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O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
funcionários da Casa, aconteceu, na semana passa-
da, um evento muito importante: o VI Fórum Social 
Mundial, realizado na Venezuela, em contraponto ao 
Fórum Econômico Mundial de Davos. 

Segundo informações, a preocupação daquele 
fórum não é mais discutir a questão econômica, mas 
a preocupação com a questão política, em especial 
na América Latina, onde, a partir da eleição de Lula, 
Hugo Chávez, Kirschner, do Presidente do Uruguai, 
da Presidenta do Chile, com possibilidade da eleição 
no México e da reeleição do Lula, que começa outra 
história.

Na Bolívia, a maioria da imprensa era contra Evo 
Morales, apenas 1% lhe deu apoio, e ele teve uma vi-
tória extraordinária. Em um país indígena, que sempre 
foi governado por homens brancos, ricos, que tinham 
preconceito de classe, preconceito contra os índios, 
contra aqueles que exploraram anos e anos, surge 
uma outra liderança, com um outro olhar.

Por  isso discordo dos extremos. Quando vejo al-
guém falando em extremos, dizendo que o Presidente 
Lula apóia o Presidente Bush, isso me deixa indigna-
da. É preciso fazer uma análise política da história de 
cada país, de suas lideranças, das forças sociais que 
se movimentam, de onde vêm essas lideranças, qual 
a postura de cada um na emancipação em seu país e 
na construção para uma outra América Latina e Cari-
be. Isso não significa apenas estar de frente para os 
americanos e para o imperialismo, mas o começo de 
uma saída articulada na América Latina, saída que não 
é só econômica, mas cultural, social e de outros valo-
res. Que não seja só contra o império americano, mas 
construir uma outra liberdade de valorização dos seus 
povos, porque sabemos que sempre foram oprimidos, 
esmagados e tiveram suas riquezas roubadas.

O Fórum Social Mundial, para mim, foi muito im-
portante, porque mostrou que precisamos continuar a 
mobilização social, que devemos, cada vez mais, ele-
ger governos com essa perspectiva de mudança, que 
a América Latina precisa ter a cara do seu povo e não 
a cara do império. Isso aconteceu no Brasil em relação 
ao Governo do PSDB, dos tucanos, juntamente com o 
PFL, que representava a cara do império, a cara dos 
ricos, quando os pobres não tinham vez e era ignorada 
toda uma cultura brasileira.

Sr. Presidente, para encerrar, considero muito 
importante os avanços que tivemos, mas precisamos 
continuar a luta porque devemos ter clareza e segu-
rança. Não podemos ficar debaixo de um império que 

impõe regras com violência, que invade países, a 
nossa mesa, nossas mentes e nossos corações. Para 
sermos livres precisamos ter governos comprometidos 
com nosso povo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Deputados, a Polícia Federal ameaça entrar em 
greve no próximo dia 7 de fevereiro. A notícia nos deixa 
apreensivos por conta do trabalho competente e eficaz 
de investigação detalhada, rigorosa e séria que vem 
fazendo ao longo desses anos. Mais ainda: porque a 
possível paralisação é conseqüência da falta de sen-
sibilidade do Governo Lula para com uma categoria 
sem recomposição salarial já há 10 anos. A última se 
deu no Governo de Fernando Henrique Cardoso, exa-
tamente no dia 25 de abril de 1996. 

Falta sensibilidade e compromisso com a política 
de salários que, durante anos, o próprio Lula alardeou 
ter como político e trabalhador. Hoje, no entanto, na 
Presidência da República, Lula age como um político 
sem compromisso público e como se nunca tivesse 
sido trabalhador um dia.

A peleja dos policiais federais se iniciou exata-
mente no dia 14 de dezembro de 2004, quando rea-
lizaram a primeira reunião em Brasília, em defesa da 
recomposição salarial. Em fevereiro de 2005, a cate-
goria criou um grupo de entidades representativas, 
intitulada GERC, para negociar com o Governo Lula. 
Em abril do ano passado, essas entidades entregaram 
ao Diretor-Geral da Polícia Federal, Sr. Paulo Fernando 
da Costa Lacerda, um anteprojeto de recomposição 
salarial para a categoria. 

Em maio, o Governo disse aos policiais federais 
que o anteprojeto teria de ser alterado e a categoria 
aceita fazer as mudanças. Em junho, os federais deci-
dem fortalecer a mobilização, e o Governo tem notícia 
de que pode haver indicativo de greve se não houver 
uma reação. A reação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é de que a recomposição sairia no mês 
seguinte, ou seja, em julho.

No final de julho, mais precisamente no dia 27, o 
Ministro da Justiça anuncia à categoria que vai pedir 
uma audiência com Lula para “discutir” o assunto. Em 
agosto, é a vez do Diretor da Polícia Federal, Sr. Paulo 
Lacerda, conversar com os representantes dos policiais 
e garantir que haverá uma resposta em 30 dias. Em  
outubro, cansados e desiludidos, os policiais advertem 
o Ministro da Justiça que podem parar se não falarem 
diretamente com o Presidente da República.

Mais uma vez, Sras. e Srs. Deputados, o Governo 
usa uma nova estratégia de enganação e diz à cate-
goria que resolve o problema até o final de 2005. Os 
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policiais, revoltados e ressabiados, é claro, fazem, no 
mês de novembro, várias manifestações de protesto 
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, 
Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Novamente entra 
em cena o Ministro da Justiça com uma nova engana-
ção: o reajuste seria dado até 17 de novembro. Mas 
chega 17 de novembro e nada acontece, nenhuma 
satisfação. 

Em dezembro, por meio de circular aos depar-
tamentos em todos os Estados, a Direção-Geral pede 
calma e “paciência” à categoria. Que calma, Srs. Par-
lamentares? Que paciência? Será que o projeto de 
governo do PT e de Lula para com os trabalhadores 
é o da enrolação, da mentira, do descompromisso? O 
resultado, Sr. Presidente, é que, no mês passado, a 
categoria decidiu entrar em greve no dia 7 de fevereiro, 
próxima terça-feira.

Espero, Srs. Parlamentares, diante dessa situa-
ção e da gravidade do problema que essa greve pode 
causar ao Brasil, que esta Casa, de algum modo, apóie 
a luta dos policiais federais e tente, até por pressão se 
for necessário, fazer com que o Governo Lula dê, de 
uma vez por todas, uma resposta a essa causa. Não 
sendo assim, o Governo Lula, que tem alardeado como 
seus grandes trunfos o trabalho da Polícia Federal e a 
operação tapa-buracos, vai ficar apenas com a opera-
ção tapa-buracos, já que a Polícia Federal vai paralisar 
suas atividades.

Muito obrigado.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na con-
dição de coordenador da bancada do Espírito Santo, o 
que muito me orgulha e honra, tenho a obrigação de 
zelar por tudo o que diz respeito aos Parlamentares 
do Estado. E foi essa a minha posição quando o Sr. 
Paulo Maluf tentou denegrir a imagem do nosso cole-
ga Nilton Baiano.

Ontem , o Jornal do Estado do Espírito Santo 
publicou reportagem transcrita do site Congresso em 
Foco, de autoria de bem-intencionada, competente e 
ética jornalista. Alguns pontos da matéria, porém, não 
ficaram muito claros, até porque a autora não conse-
guiu falar com um Parlamentar para tirar dúvidas. Hoje 
foi feita a correção da notícia. Venho, então, à tribuna 
esclarecer o assunto, porque quem leu apenas o jornal 
de ontem pode não entender o que aconteceu. 

Em outubro de 2005, o Presidente Lula enviou 
ao Congresso Nacional a MP nº 262, que tratava de 
recursos extraordinários para o Ministério da Integra-
ção Nacional a fim de socorrer as vítimas da seca na 
Amazônia. A nobre Deputada Rose de Freitas, comba-
tiva Parlamentar do nosso Estado, ao tomar conheci-
mento do teor da medida provisória, tentou aproveitar 

a oportunidade, o que é regimental, para apresentar 
emenda visando amenizar os efeitos da seca tam-
bém no Espírito Santo. Foi uma manobra regimental 
digna para levar recursos ao Estado. Infelizmente, o 
Relator não acatou a emenda da Deputada Rose de 
Freitas. A matéria publicada no Jornal do Estado do 
Espírito Santo, porém, afirmou que o Estado recebeu 
esse dinheiro. 

Na verdade, o Estado não recebeu os recursos 
e não houve qualquer desvio de verba. O que a nobre 
Deputada Rose de Freitas e outros Parlamentares 
tentaram fazer foi, por meio da medida provisória, be-
neficiar Estados como Espírito Santo, Goiás e Minas 
Gerais, que enfrentavam o mesmo problema – mais 
de 50 Parlamentares apresentaram emendas – e o 
Relator não as acatou. Assim, foi aprovado por esta 
Casa o texto enviado pelo Governo. 

Portanto, em momento algum os Municípios que 
seriam beneficiados receberam tais verbas, tampouco 
houve desvio de recursos. Venho à tribuna para es-
clarecer a tentativa da Deputada Rose de Freitas de 
levar recursos para o Estado do Espírito Santo – uma 
tentativa regimental, repito. 

Faço críticas quando tenho de fazê-las, Sr . Pre-
sidente, mas também sei elogiar. E, por questão de 
justiça, tenho de agradecer ao Presidente Lula, que 
esteve no meu Estado na segunda-feira para inaugu-
rar uma subestação, posteriormente à inauguração de 
uma linha que liga Ouro Preto ao Município da Serra. 
Graças ao Governo Lula, o Estado deixou de ser ponta 
de rede, e não sofrerá mais apagões.

O Governo Lula também adiantou os royalties do 
petróleo, e, com isso, o Governo Estadual colocou os 
salários do funcionalismo em dia. Além disso, o Gover-
no Federal está investindo 330 milhões nos aeroportos 
do Estado e implantando o Programa Luz para Todos, 
que, até o final do ano, alcançará todo o Espírito Santo. 
Acabou a era da falta de luz nas residências.

Transmito, portanto, o agradecimento do povo do 
Espírito Santo ao Presidente Lula. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mês 
de março, o desemprego atingiu quase 11% da po-
pulação economicamente ativa, mantendo tendência 
que observamos desde dezembro de 2004, quando o 
desemprego já chegava a quase 10% da população 
apta a exercer alguma atividade profissional.

Faltando pouco menos de 1 ano para as eleições 
presidenciais, os 10 milhões de empregos prometidos 
pelo então candidato Lula estão muito longe de se tor-
narem realidade, pois com a manutenção da política 
econômica de altas taxas de juros, a indústria deixa 
de criar novos postos de trabalho, onerando todo o 
setor produtivo.
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De acordo com o IBGE, o número de pessoas 
com rendimentos inferiores a um salário mínimo cres-
ceu nos últimos anos, e agora representa 16,7% dos 
ocupados, quantidade consideravelmente superior à 
registrada no ano de 2002, quando 11% da população 
economicamente ativa recebia menos de um salário 
mínimo.

Vale lembrar que, com o novo reajuste do salário 
mínimo, a quantidade de cidadãos que recebem menos 
de um salário voltará a crescer, pois tradicionalmente 
existe defasagem entre o aumento do salário mínimo 
e o reajuste dos salários pagos.

Em contrapartida, está havendo gradual recu-
peração na renda do trabalhador, o que não guarda 
relação com o desemprego. Ainda de acordo com o 
IBGE, o rendimento médio do brasileiro avançou 0,5% 
entre os meses de fevereiro e março, registrando a 
terceira alta consecutiva. Caso comparemos com o 
mesmo período do ano passado, esse ganho foi ain-
da maior: 1,7%.

Entre as mulheres, o percentual com rendimentos 
inferiores a um salário mínimo é de 23,3%, já entre os 
homens esse número cai para 11%, o que mostra que 
nossa sociedade ainda apresenta distorções típicas 
de país que busca o caminho do desenvolvimento – e 
é público e notório que a capacidade das mulheres 
de exercerem atividades das mais variadas é igual à 
dos homens.

Segundo analistas, o crescimento do desemprego 
do mês de março já era esperado, pois nesse período 
acabam as contratações temporárias de fim de ano e 
é maior o número de pessoas que, recém-saídas de 
faculdades, tentam entrar no mercado de trabalho.

Nas 6 maiores Regiões Metropolitanas do País, 
eram 21,7 milhões as pessoas desempregadas em 
janeiro, já em março, esse número cresceu para 21,9 
milhões, o que já deve chamar a atenção de todos.

Sr. Presidente, confesso que eu esperava que 
mais postos de trabalho fossem criados no Governo 
Lula. Resolver o problema do desemprego é o maior 
anseio da população brasileira, contudo, por mais que 
a economia apresente números melhores do que os de 
anos anteriores, em relação aos resultados práticos, 
vejo que milhões de brasileiros continuam à espera de 
oportunidade para mostrar seu valor.

Espero que, com a aprovação no Congresso Na-
cional das parcerias público-privadas, a quantidade 
de obras públicas volte a crescer e a gerar emprego e 
renda para milhares de famílias brasileiras.

É preciso também destacar a importância de se 
conceder crédito para os brasileiros. O custo do di-
nheiro está muito elevado, e isso retrai os crediários, 
aumenta a inadimplência e restringe o crédito pesso-

al, na contramão de qualquer política de criação de 
emprego e renda.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a 
mais absoluta certeza de que muitos dos nossos pro-
blemas atuais, como violência urbana, prostituição in-
fantil, tráfico de drogas etc. estão intimamente ligados à 
falta de oportunidade de trabalho para os cidadãos, que 
acabam encontrando nas atividades marginais aquilo 
que deveria ser obrigação do Governo proporcionar.

Volto a lembrar que o cidadão que possui um 
trabalho é mais digno, tem maior auto-estima e mais 
vontade de promover realizações para sua família e 
para sua comunidade. Dessa forma continuarei lutan-
do pelas melhores condições de trabalho para todos 
dos brasileiros.

As disparidades socioeconômicas no Brasil não 
são novidade para ninguém, pois é sabido que a gran-
de maioria dos brasileiros vive em estado de pobreza, 
enquanto apenas uma minoria privilegiada goza de alto 
padrão econômico e tem acesso à cultura, ao espor-
te, ao lazer e a outras previsões constitucionais que a 
grande massa brasileira desconhece.

O Governo Federal aumentou o orçamento social 
na ordem de 31%, numa comparação com os anos de 
2001 e 2002, porcentagem considerada bastante razo-
ável se levarmos em consideração os baixos investi-
mentos no setor nas últimas décadas. Contudo, estudo 
da Secretaria de Política Econômica do Ministério da 
Fazenda concluiu que a ação governamental de arre-
cadar impostos e transferir benefícios sociais é pouco 
eficaz na redução da desigualdade de renda.

Só a título de comparação, Sr Presidente, res-
salto que na União Européia, onde a gama de países 
desenvolvidos é muito grande, combinam-se políti-
cas públicas universais e sociais de maneira a que a 
maior parte dos recursos seja destinada à população 
de menor renda, ao contrário do Brasil, onde o mon-
tante maior por pessoa é direcionado à população de 
renda mais elevada.

Por isso deveríamos nos espelhar no exemplo 
europeu, no qual se busca de forma efetiva alcançar 
menor discrepância entre as classes sociais, de modo 
que todos acabam sendo beneficiados, pois questões 
de saúde, educação, segurança pública, saneamento 
básico e outras ficam mais simples de se trabalhar, 
resultando inclusive em maior economia.

O orçamento social do ano passado girava em 
torno de R$249 bilhões, e sua ineficácia no que tange 
à distribuição de renda é atribuída principalmente à li-
mitação de impacto redistributivo da previdência social 
no País. Uma das razões disso é o fato de que os mais 
necessitados geralmente não são cobertos pelo siste-
ma por estarem trabalhando na informalidade.
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Vale lembrar que as despesas previdenciárias 
ocupam praticamente dois terços do gasto social e 
que os benefícios de aposentadoria e pensões re-
presentam cerca de 60% do total. Já os custos com a 
Previdência pularam de 8,8% do PIB em 2001, para 
9,6% do Produto Interno Bruto em 2004.

Programas de transferência de renda, como o 
Bolsa-Família, são considerados eficazes no combate 
direto à pobreza, uma vez que 80% dos gastos nes-
ses programas são destinados às famílias que faziam 
parte dos 40% mais pobres da população.

Devemos louvar, portanto, Sr. Presidente, o fato 
de os investimentos para os referidos programas terem 
mais do que dobrado, pois passaram de R$2,4 bilhões 
em 2002, para R$5,8 bilhões em 2004, numa nítida de-
monstração da vontade do Governo Federal de comba-
ter o abismo social em que se encontra o Brasil.

Todavia, é de suma importância que, juntamen-
te com o aumento nos gastos sociais, também sejam 
reajustados os investimentos nas áreas de educação, 
habitação, saúde, cultura etc., que nos últimos anos 
se mantiveram estáveis ou que, de certa forma, foram 
reduzidos.

Não podemos esquecer que todos esses setores 
estão intimamente ligados, pois não existe saúde sem 
educação, assim como não há saneamento básico sem 
moradia decente e assim por diante. 

Aproveito a oportunidade para mostrar alguns in-
dicativos do Governo Federal relativos a investimento 
nas principais áreas sociais. O gasto com educação 
tem se mantido estável na casa de 0,7% do PIB. Hou-
ve diminuição nas despesas com educação de jovens 
e adultos: de 3,9% em 2002, passou para 1,1% em 
2004. Já os investimentos em infra-estrutura e sanea-
mento foram reduzidos drasticamente: de R$1,7 bilhão 
em 2001, passaram para apenas R$370 milhões em 
2003. No âmbito da saúde, os investimentos mantive-
ram-se estáveis, em torno de 1,8% do nosso Produto 
Interno Bruto.

Está comprovado, então, que devemos atuar em 
diversas frentes de forma simultânea, e não somente 
combater de forma isolada uma questão tão abran-
gente como a pobreza.

Conto com a sensibilidade do Governo Federal 
para a retomada maciça dos investimentos nas mais 
diversas áreas sociais, até porque somente dessa for-
ma é possível sonhar com a redução da pobreza que 
assola o Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também a 
questão da segurança pública tem sido um dos temas 
centrais da sociedade brasileira nos últimos tempos.

A banalização da violência, principalmente nos 
grandes centros, vem causando indignação e sofri-

mento a milhares de famílias, que diariamente sofrem 
com esse gravíssimo problema social.

Recentemente, os maiores especialistas da Po-
lícia Federal revelaram que nos dias de hoje não são 
apreendidos sequer 5% das drogas que circulam no 
País, principalmente devido à falta de tecnologia ade-
quada.

Nos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, 
é bastante restrito o uso das escutas telefônicas pela 
Polícia Federal, o que dificulta imensamente a iden-
tificação das grandes organizações criminosas. Os 
próprios agentes que interceptam as ligações afirmam 
ser praticamente impossível monitorá-las pelo sistema 
global da Inmarsat, a empresa européia responsável 
pela cobertura mundial de telefonemas via satélite. E 
os traficantes e lavadores de dinheiro não fazem mais 
ligações de um aparelho via satélite para um telefone 
comum, exatamente para não serem rastreados.

Até meados de 2004, a Polícia Federal usava um 
equipamento importado como teste, e foi durante esse 
teste realizado pela Polícia Federal que foram presos 
grandes traficantes de drogas.

Desde já, então, solicito que o orçamento desti-
nado à área de repressão a entorpecentes seja revisto 
e tenha considerável incremento. Isso porque o mon-
tante destinado ao combate a esse crime não chega 
a 10 bilhões de reais, dos quais 66% foram repasse 
do Governo dos Estados Unidos.

Para 2005, a parcela norte-americana destinada 
à repressão às drogas no Brasil deve chegar a 75% do 
total da Polícia Federal, dando a entender que o inte-
resse dos Estados Unidos na repressão ao tráfico de 
drogas na América Latina é maior do que o do próprio 
Governo brasileiro. Esse interesse dos Estados Unidos 
é justificável, pois boa parte das drogas que estão em 
território norte-americano tem origem nos países da 
América Latina.

Desse modo, a aquisição de equipamento alta-
mente sofisticado para escuta telefônica via satélite 
traria grande benefício para todas as polícias do Brasil 
ao permitir que, simultaneamente, fossem feitos mais 
de 500 monitoramentos de telefone via satélite, em 
qualquer parte do planeta.

De acordo com os dados da Polícia Federal, o 
confisco de bens dos traficantes já seria mais do que 
suficiente para a aquisição de 2 equipamentos desses 
por ano, caso a polícia tivesse autorização para vender 
aquilo que fosse apreendido.

Ainda segundo estatísticas da Polícia Federal, em 
2003, as atividades de repressão ao tráfico de drogas, 
incluindo a apreensão de bens, registrou cerca de 59 
milhões de reais de retorno para os cofres públicos.
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Sr. Presidente, devemos encontrar caminhos para 
que, no Judiciário, as decisões acerca do destino dos 
bens relacionados ao narcotráfico e à lavagem de di-
nheiro sejam mais rápidas e pontuais, ajudando, assim, 
o trabalho das nossas polícias, que acabam sendo ví-
timas da falta de aparelhamento do Estado.

O Paraguai, nosso respeitoso vizinho do MERCO-
SUL, possui 5,5 mil hectares de maconha plantados. 
Cerca de 60% da totalidade da droga paraguaia circula 
no Brasil, mas apenas 200 toneladas, ou cerca de 1% 
do total, são apreendidas anualmente.

No caso da cocaína, são apreendidas no Brasil 
algo em torno de 10 toneladas/ano, todavia, estima-
se que circule uma quantidade bastante superior aos 
números aqui apresentados.

Portanto, Sr. Presidente, não podemos vislum-
brar um futuro menos violento nas Capitais brasileiras 
quando não estamos sequer decentemente aparelha-
dos para coibir o tráfico de drogas, um dos alicerces 
básicos da violência.

Devemos dar todas as condições necessárias 
para que as nossas polícias possam desempenhar 
de forma digna suas atribuições. Nossos quadros são 
altamente qualificados, porém, com tamanha deficiên-
cia tecnológica, torna-se muito difícil erradicar essas 
mazelas ainda existentes no nosso País.

Médico que sou, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, as questões relacionadas à saúde sempre cha-
maram minha atenção. Aliás, tenho o setor de saúde 
como primordial para que o Brasil possa chegar ao tão 
sonhado desenvolvimento sustentável.

Muitas questões relacionadas ao Sistema Úni-
co de Saúde já me fizeram subir à tribuna da Câmara 
dos Deputados, pois sei que tenho o compromisso e 
a obrigação de lutar por temas sociais que, modéstia 
à parte, domino bem.

Foi noticiado no renomado jornal Folha de S.Paulo, 
em sua edição de 25 de abril de 2005, que no Brasil 
existe uma indústria em torno do auxílio-doença que 
acarreta prejuízo de bilhões de reais ao INSS. Segundo 
o jornal, no referido esquema, estão envolvidos mé-
dicos, peritos, advogados, funcionários públicos e até 
políticos, o que complica ainda mais o efetivo combate 
desse tipo de corrupção.

Entre os anos de 2001 e 2004, os gastos totais 
com o auxílio-doença subiram 260%, passaram de 
R$2,5 bilhões para aproximadamente R$9 bilhões 
por ano.

Devido ao tamanho da população de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, o INSS dividiu esses Estados em 
regiões, com o intuito de facilitar seu trabalho. Contu-
do, em Municípios como Sorocaba, no interior paulista, 

as solicitações de auxílio-doença superam todas as 
Capitais brasileiras.

Só para termos uma idéia, Sr. Presidente, res-
salto que desde janeiro deste ano já foram 7.726 os 
pedidos de auxílio-doença feitos em Sorocaba, contra 
5.827 da cidade de Salvador e 5.758 de Belo Horizonte. 
Acontece que as referidas Capitais têm quase 5 vezes 
a população sorocabana, o que de antemão já desper-
ta suspeitas. Segundo o próprio Superintendente do 
INSS em São Paulo, Sr. Carlos Gabbas, quase 12% 
da população de Sorocaba chegou a viver de auxílio-
doença, enquanto a média total do Estado é de 2%.

É inadmissível, Sr. Presidente, que nós, repre-
sentantes do povo brasileiro, vejamos esse tipo de 
desperdício. O auxílio-doença poderia ajudar milha-
res de famílias que realmente dele necessitam. Em 
vez disso, porém, há desvio de recursos públicos de 
forma suja e inexplicável.

Ainda de acordo com o INSS, advogados ligados 
às quadrilhas aliciam cidadãos desempregados com a 
falsa promessa de dinheiro fácil. Assim, pessoas que 
não contribuem para o INSS há mais de 10 anos en-
tram no esquema.

Em conformidade com a legislação vigente, após 
o recolhimento da contribuição previdenciária por 4 
meses consecutivos, a pessoa se torna novamente 
apta a requerer os benefícios, independentemente de 
quanto tempo tenha ficado inadimplente com o INSS. 
Dessa forma, advogados pagam 4 meses de contri-
buição do desempregado e, no mês seguinte, já soli-
citam o auxílio-doença. Posteriormente, o dinheiro do 
golpe é dividido.

Outra peça-chave no esquema é o perito médi-
co, o profissional encarregado de verificar o estado de 
saúde do requerente do benefício. Acontece que dois 
terços desses supostos profissionais de saúde são ter-
ceirizados e atendem em seus próprios consultórios, 
recebendo R$23 por perícia concluída. Alguns peritos 
são cooptados pelas quadrilhas, que encaminham gran-
de quantidade de requerentes aos benefícios. Consu-
me-se assim a fraude no auxílio-doença.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que em muitos casos 
os peritos conseguem manter durante anos os paga-
mentos dos benefícios, sendo identificadas algumas 
situações em que as guias em que deveriam constar 
as informações do beneficiário sequer estavam pre-
enchidas pelos médicos, mas o auxílio foi renovado 
automaticamente.

Do mesmo modo, várias pessoas conseguiram 
aposentadoria por invalidez sem realmente ter direito 
ao benefício.

Antes esses absurdos cometidos contra o povo 
brasileiro, sinto-me na obrigação de denunciar o fato 
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e de apontar soluções para reverter esse quadro la-
mentável em todo o País.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero me referir a outro setor fundamental: o sanea-
mento.

Na eleição presidencial de 2002, a bandeira do 
saneamento básico ambiental foi amplamente defen-
dida por todos os candidatos ao Palácio do Planalto, 
afinal, esse é um tema de suma importância para o 
desenvolvimento nacional. Contudo, nestes 3 anos 
de Governo Lula, poucas medidas efetivas no que diz 
respeito à equalização desse grave problema foram 
realmente implementadas, motivo pelo qual já utilizei 
a tribuna da Câmara dos Deputados mais de uma vez, 
apontando as mazelas e dando sugestões para que o 
setor do saneamento seja mais explorado pelas auto-
ridades competentes.

Agora, um primeiro passo finalmente foi dado: 
o longo debate que envolveu o setor de saneamento 
ambiental e membros do Executivo resultou em pro-
jeto que será enviado ao Congresso Nacional prova-
velmente no final do mês de maio, com o objetivo de 
universalizar os serviços do setor no País.

O principal desafio é garantir o abastecimento de 
água e a coleta de esgoto também para os aproxima-
damente 45 milhões de brasileiros que hoje não têm 
acesso a esses serviços, segundo dados do IBGE.

O custo estimado da universalização dos serviços 
de saneamento, em um prazo de 20 anos, é de algo em 
torno de R$178 bilhões, o que significa investimentos 
na ordem de R$8,9 bilhões por ano, entre verbas or-
çamentárias e recursos da iniciativa privada, que, nos 
dias atuais, detém apenas 5% do mercado brasileiro 
de serviços de saneamento.

Sr. Presidente, para termos melhor noção dos 
números apresentados e pretendidos pela Casa Civil, 
lembro que, juntos, União, Estados e Municípios inves-
tiram somente R$9 bilhões no setor entre 2003 e 2004, 
o que torna ainda mais difícil a louvável, porém distante, 
meta pretendida pelo Poder Executivo. Para alcançá-la, 
o aporte ideal seria de R$17,8 bilhões/ano, praticamen-
te o dobro do que foi efetivamente investido.

Uma das principais alterações na futura legislação 
– e devemos elogiá-la – é a de dar maior atenção ao 
usuário dos serviços. Segundo a proposta, as conces-
sionárias passarão a ter suas obrigações mais claras 
no que diz respeito ao atendimento ao cliente e aos 
investimentos na expansão da rede.

Pela primeira vez, as concessionárias terão como 
um de seus objetivos principais a estipulação de direitos 
e deveres no seu relacionamento com o poder conce-
dente, normatizando as garantias que devem dar ao 
usuário de forma bem simples e transparente.

De acordo com o Secretário Nacional de Sanea-
mento, Sr. Abelardo de Oliveira, o cumprimento pleno 
das metas negociadas com as concessionárias reduzirá 
os juros pagos em financiamentos do Governo. E, caso 
não atinja as metas no prazo estipulado, a companhia 
pode até perder a concessão.

Aos Estados cabe a responsabilidade de gerir o 
funcionamento dos consórcios firmados nas Regiões 
Metropolitanas e microrregiões intra-estaduais, todavia, 
nenhum Estado tem essas regiões delimitadas e com 
estatuto próprio. Dessa maneira, o Governo Federal 
força os Estados a definirem suas Regiões Metropo-
litanas ou a aceitarem que a titularidade do serviço 
permaneça no âmbito municipal.

Esse ponto relativo à competência estadual e 
municipal foi inclusive alvo de grades polêmicas no 
decorrer das negociações, pois, de acordo com a 
Constituição Federal, o poder sobre as concessões 
de saneamento cabe exclusivamente aos Municípios, 
entretanto, há mais de 20 anos as companhias esta-
duais, principais opositoras ao projeto do Governo, 
dominam totalmente o mercado.

Volto a afirmar, Sr. Presidente, que as negocia-
ções e discussões sobre tema tão complexo devem 
ser exaustivamente realizadas, uma vez que envolvem 
interesses de milhões de famílias brasileiras. É preciso 
que, no Congresso Nacional, tenhamos a possibilida-
de de analisar o projeto com calma e cuidado, ponto 
a ponto.

Aproveito ainda para solicitar que a Lei de Consór-
cios seja rapidamente aprovada no Congresso Nacional, 
pois o projeto em comento tem o intuito de fundamentar 
o principal aspecto do novo plano de saneamento. Além 
disso, a proposta incrementa a segurança do setor para 
os investidores, ao garantir as regras dos contratos, 
como a política tarifária adotada pelas prestadoras e 
dar transparência ao mecanismo dos subsídios cruza-
dos, por intermédio do qual Municípios que dão lucro 
às companhias viabilizam aqueles que dão prejuízo, 
graças a seus excedentes tarifários. 

Sr. Presidente, começamos a vislumbrar um ho-
rizonte diferente para esse tão importante setor, ao 
qual temas como saúde e educação estão intima-
mente ligados.

Necessitamos, portanto, limpar a pauta, hoje 
trancada por medidas provisórias, para, a partir daí, 
começarmos efetivamente a votar os projetos de inte-
resse da sociedade brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro os 127 anos de emancipação política 
do Município de Garanhuns, terra em que passei parte 
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de minha infância e da qual, sem sombra de dúvida, 
trago grandes recordações. 

Garanhuns é uma cidade de clima frio muito 
bonita localizada na Serra da Borborema, também 
chamada de Cidade das 7 Colinas e Cidade das Flo-
res. Lá há uma tradicional festa de inverno e intensa 
atividade cultural.

A cidade é também conhecida por seus bons 
educandários. Recentemente, lá foi implantada a Uni-
versidade Federal Rural, que oferece os cursos de 
Agronomia, Veterinária e Ciências Agrárias. 

Dessa forma, Sr. Presidente, manifesto meu re-
gozijo pela comemoração, no próximo sábado, dos 
127 anos da querida Garanhuns, que V.Exa. muito 
bem conhece. O Município é importante pólo no Es-
tado de Pernambuco, pelas suas tradições culturais, 
seu clima e seu povo.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Está feito 
o registro, Deputado Fernando Ferro. A querida Ga-
ranhuns está de parabéns. A propósito, lembro que 
aquela é também a terra do Presidente Lula.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo a 
palavra à nobre Deputada Almerinda de Carvalho.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o meu Município, São João de 
Meriti, tem motivo bastante para comemorar, pois seu 
21º Batalhão da Polícia Militar, com relevantes serviços 
prestados aos munícipes, neste dia 2 de fevereiro de 
2006 completa 29 anos de instalação no Município.

Por ocasião dos festejos, seu digno e compe-
tente comandante, o Coronel PM Ronaldo de Souza 
Corrêa, homenageará e condecorará personalidades 
que se destacaram no mister de defender e proteger 
o cidadão, conseqüentemente, elevando o prestígio 
da corporação junto à sociedade local. 

Em reconhecimento à importância da data para 
o Município, quero fazer constar nos Anais desta Casa 
o aniversário de 29 anos do 21º Batalhão da Polícia 
Militar de São João de Meriti, parabenizando o Co-
mandante Ronaldo de Souza Corrêa, toda sua cor-
poração, funcionários e todos os que tiveram e têm 
papel destacado e importante no sucesso alcançado 
pelo Batalhão.

Parabéns!
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – SE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta semana foi realizada sessão solene no Se-
nado Federal em homenagem aos 50 anos da posse, 
na Presidência da República, de Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, a quem considero a figura mais popular do 
Brasil e o governante que mais trabalhou para desenvol-

ver este País. A solenidade foi realmente emocionante 
para todos que viveram aquela fase da História. 

Sinto-me feliz e honrado, quando me recordo de 
ter sido carteiro no meu Estado, Sergipe. Fui nomeado 
para os Correios em janeiro de 1960 pelas mãos do 
Presidente Juscelino Kubitschek. Tive também o prazer 
e a honra de participar, jovem ainda, no Rio de Janei-
ro, da convenção festiva em que seu nome foi lançado 
como candidato à reeleição, em 1965.

Na solenidade do Senado Federal, conversei com 
sua neta, Anna Christina Kubitschek Pereira, a quem 
entreguei a letra de uma música. Não vou cantá-la aqui 
porque não sou cantor. Além disso, esta tribuna não 
deve ser usada para isso, mas para registrar os fatos 
históricos que o País precisa conhecer. Esclareço que 
essa música não foi cantada na época porque proibida 
depois do golpe de 1964. Por isso o Brasil não conhe-
ceu a música da campanha JK 65. Esta semana mes-
mo, porém, a Sra. Anna Christina me procurou para 
sugerir que a apresentasse no Memorial JK.

A canção da campanha de Juscelino Kubitschek 
para a reeleição de 1965 tem a seguinte letra:

A  maior fase de progresso do Brasil
foi quando Juscelino governou. 
Naquele tempo o Brasil se projetava.
Em 5 anos, 50 conquistou.
Por isso, o povo cada vez mais cons-

ciente, 
novamente vai fazer Juscelino Presidente. 
JK 65, JK para governar. 
Foram 5, serão 5,
e o Brasil vai prosperar.

É o registro que faço para demonstrar minha 
saudade e para deixar minha homenagem àquele que 
considero o maior dos brasileiros e que foi o maior es-
tadista deste País: Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O   SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re-
gistro que amanhã estaremos em Pombal, na Paraíba, 
acompanhando o Governador do Estado no projeto de 
interiorização de sua administração. Estaremos ao lado 
dos irrigantes, pessoas que vivem ao longo dos Rios 
Piancó e Piranhas, para traçar metas de subsídios a 
fim de que eles possam irrigar sua agricultura.

O Nordeste, especialmente a Paraíba, enfrenta 
grande estiagem, e precisamos encontrar alternativas, 
principalmente para os que lutam para obter meios de 
irrigação. Esperamos que eles consigam subsídios do 
Governo e possam irrigar o Estado. 

Sr. Presidente, é intensa a estiagem que assola o 
Estado de V.Exa. e todos os demais Estados nordesti-
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nos. A propósito, há um documento no qual os Gover-
nadores do Nordeste pedem ao Presidente Lula que o 
Programa do Leite, importante projeto social levado à 
Região por S.Exa., não sofra modificações, pois essa 
é a única forma que os nordestinos estão tendo para 
obter recursos. Por isso, não podemos perdê-lo.

É o registro que faço.
O   SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o substitutivo ao projeto de lei complemen-
tar que trata da abertura do mercado de resseguros 
no Brasil foi aprovado recentemente na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
será apreciado daqui a uns 10 dias pelo Plenário. O 
mercado de resseguros mundial movimenta cerca de 
180 bilhões de dólares; o do Brasil, com o monopólio 
do IRB, em torno de 700 milhões; com a abertura, po-
derá passar para 7 ou 8 bilhões de dólares. 

Na elaboração do relatório, constatamos que, 
quando o Banco Santander comprou o BANESPA, a 
cédula de seguro de funcionários – que atendia todos 
os funcionários do banco – foi cancelada. E é sobre 
isso que quero me reportar nesta tarde.

O sucesso alcançado pelo Banco Santander Ba-
nespa no Brasil não se tem refletido na vida de seus fun-
cionários, sejam os da ativa sejam os aposentados.

Realmente, o Santander Central Hispano, um 
dos 10 principais bancos do mundo, deu passos fun-
damentais para a expansão dos seus negócios no 
Brasil, e hoje o Santander Banespa é a instituição pri-
vada líder no interior dos Estados de São Paulo e do 
Rio Grande do Sul.

Infelizmente, desde que o Santander adquiriu o 
controle acionário desse importante patrimônio paulista, 
milhares de empregados foram demitidos; aposenta-
dos e pensionistas tiveram cortadas as perspectivas 
de seu futuro remuneratório.

Sr. Presidente, é inacreditável que, desde a pri-
vatização, há 5 anos, tenham sido congelados os pro-
ventos dos aposentados, bem como os valores das 
pensões dos beneficiários.

Será que trabalhadores que tanto contribuíram 
para o crescimento do banco merecem, como con-
trapartida, o comprometimento de sua qualidade de 
vida?

Será que depois de toda uma vida dedicada à 
empresa e justamente quando os gastos com remédios 
são maiores e os planos de saúde mais caros, esses 
trabalhadores não conquistaram o direito a maiores 
cuidados? 

Será que benefícios arduamente conquistados 
podem ser retirados impunemente? Poderão os tra-

balhadores ser privados de direitos consolidados pelo 
tempo?

Ilustres Parlamentares, exemplo claro de perda 
de qualidade de vida pelos inativos é a situação da 
Apólice 10, seguro de vida em grupo, renovado por 
32 anos, que agora foi cancelada. Tal vantagem foi 
inexplicavelmente extinta, e a nova apólice beneficia 
apenas os trabalhadores da ativa.

Felizmente, noticia-se que o Judiciário concedeu 
medida liminar em favor dos idosos, determinando a 
continuidade do seguro. E espero que o julgamento do 
mérito seja favorável aos milhares de trabalhadores 
ameaçados e que a Apólice 10, que vigora desde 1973 
em benefício de mais de 20 mil pessoas, mantida.

Sras. e Srs. Deputados, segundo os técnicos, o 
congelamento dos valores das aposentadorias e pen-
sões provoca o congelamento das obrigações atuariais 
do plano de benefícios; enquanto isso, os valores dos 
títulos aumentam mediante a incorporação de rendi-
mentos, e a diferença tem sido apropriada como lucro 
pelo banco.

Por que os Ministérios da Fazenda, do Trabalho, 
e da Previdência Social não tomam as providências 
cabíveis para que sejam respeitadas as normas espe-
cíficas que vigoram sobre a matéria?

Sr. Presidente, empenho-me na defesa dos fun-
cionários do BANESPA, bem assim como dos apo-
sentados e pensionistas, razão pela qual faço meu 
apelo para que o Grupo Santander se sensibilize e dê 
a seus trabalhadores – antigos e atuais – o tratamen-
to digno que merecem, reconhecendo os relevantes 
serviços prestados.

Muito obrigado.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, dirijo-me ao povo da Paraíba, especial-
mente de João Pessoa.

Ontem estivemos com o Ministro da Saúde, Sa-
raiva Felipe, para tratar da situação do Hospital Na-
poleão Laureano, único que presta atendimento a 
pessoas com câncer na Paraíba, que se encontra em 
crise aguda. O Ministro nos garantiu que enviará uma 
comissão ainda nesta semana para resolver o proble-
ma. A situação da casa de saúde é tão grave que foi 
criada a chamada “fila da morte”, lista dos pacientes 
que não têm acesso à quimioterapia e não estão re-
cebendo nenhum tratamento em razão de o hospital 
ter suplantado o teto financeiro e não ter condições de 
pagar os fornecedores do insumo. 

O Ministro Saraiva Felipe mostrou-se sensível ao 
pleito. Prometeu resolver a questão da ampliação do teto 
financeiro do hospital e o problema dos portadores de 
câncer no Estado da Paraíba que não têm recebido a 
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medicação mínima. Creio que a sensibilidade de S.Exa. 
e o apoio de toda a bancada da Paraíba na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal vão fazer com 
que a situação financeira do hospital melhore, para que 
possa atender bem à população paraibana.

Muito obrigado.
O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB – PA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, faço eco ao companheiro que me antecedeu 
para agradecer ao nobre Ministro da Saúde, Saraiva 
Felipe, a excelente receptividade demonstrada ontem 
na Liderança do PMDB, ocasião em que ouviu os pleitos 
de cada Parlamentar que tem emendas e/ou projetos 
emperrados naquele Ministério.

De maneira bastante conscienciosa e muito tran-
qüila, S .Exa. teve a gentileza de nos ouvir para, a partir 
daí, batalhar para equacionar os nossos problemas.

Agradeço ao Ministro Saraiva Felipe a sensibili-
dade e o espírito público não só de atender e ajudar 
os colegas Parlamentares do PMDB, mas também de 
dar especial atenção aos Deputados dos demais par-
tidos, porque S.Exa. não é Ministro do PMDB, mas da 
República e, obviamente, deve dar atenção a todos.

Aproveito também, Sr. Presidente, para justificar 
minha ausência na sessão realizada no período da 
manhã. Estava em missão oficial e não pude registrar 
presença no painel. Peço, então, à Mesa que deter-
mine o registro em ata de minha presença na sessão 
de hoje na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a reação do mundo católico e leigo 
à primeira encíclica de Sua Santidade o Papa Bento 
XVI (surpreende inclusive os não-católicos de todo 
o mundo) é de admiração e devoção às palavras do 
Sumo Pontífice, com grande entusiasmo. O mundo 
acolheu muito bem o texto da carta encíclica Deus 
Caritas est (Deus é amor), pois a imagem cristã de 
Deus é o centro da fé, desse humanismo que a Igreja 
Católica expressa e permanece quando o marxismo 
perdeu-se no materialismo dialético e na contradição 
da pregação da luta de classes. 

Notável, mas não surpreendente, que a primei-
ra encíclica deste Papa – que viveu os horrores da 2ª 
Guerra Mundial, ainda adolescente – seja dedicada à 
justiça, ao amor, à caridade, à luta contra a pobreza e 
contra as desigualdades sociais.

A encíclica não deixa de defender o papel fun-
damental da Igreja na sociedade contemporânea; e 
isto nos toca especialmente, no Brasil, onde há tanta 
injustiça e tamanhas desigualdades de renda entre 
as pessoas. Reitera Bento XVI, citando Santo Agos-

tinho: “A justa ordem da sociedade e do Estado é de-
ver central da política. Um Estado que não se regesse 
segundo a justiça, reduzir-se-ia a uma grande banda 
de ladrões”.

A construção de uma sociedade justa não é de-
ver da Igreja, mas da política.

Morto um sonho – o humanismo marxista —, 
nasce outro, a utopia renovada do humanismo cristão, 
que se estende também aos evangélicos, concreta, 
ancorada na doutrina social da Igreja, que na era da 
globalização, resta como uma indicação válida para o 
cotidiano dos cristãos em toda parte.

A justiça social permanece como a medida in-
trínseca de toda a política. A política – repitamos com 
Bento XVI – é mais do que uma simples técnica para 
a definição dos ordenamentos públicos: a sua origem 
e o seu objetivo – diz o Papa – estão precisamente na 
justiça, e esta é de natureza ética.

Daí a importância, Sr. Presidente, que se divul-
gue de modo amplo essa primeira encíclica de Bento 
XVI, que reafirma o compromisso dos cristãos com a 
justiça social entre nós.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no próximo dia 11 será lançado em 
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do 
Sul, o movimento denominado De Olho no Imposto. A 
iniciativa é do Fórum Empresarial do Setor Produtivo, 
integrado por mais de quarenta 40 entidades repre-
sentativas dos mais variados segmentos do comércio, 
indústria e de prestação de serviços do Estado.

De acordo com os criadores do movimento, lan-
çado inicialmente em São Paulo pela federação das 
associações comerciais daquele Estado, a FACESP, a 
iniciativa visa a coleta, em todo o País, de 1,5 milhão 
de assinaturas para que seja regulamentado por meio 
de projeto de lei popular o § 5° do art. 150 da Constitui-
ção Federal, que prevê que todo cidadão tem o direito 
de saber o quanto paga de tributo em cada produto ou 
serviço que compra.

A idéia é tornar obrigatória a discriminação, nas 
notas fiscais emitidas pelos varejistas e atacadistas, de 
todos os tributos e o correspondente valor nominal de 
cada um deles incidentes sobre os produtos ou servi-
ços adquiridos ou contratados pelo consumidor.

Esse movimento merece não apenas aplausos, 
mas também nosso engajamento em seu desenvolvi-
mento em todo o País e, principalmente, nosso apoio 
quando o referido projeto de lei popular estiver trami-
tando no Congresso Nacional.

Qualquer brasileiro, por mais humilde que seja, 
sente na pele os reflexos negativos da elevada carga 
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tributária que todos os dias tem de suportar quando 
vai ao supermercado, quando paga a tarifa do ônibus, 
contrata um plano de saúde e até quando saca dinheiro 
no banco. Isso para ficar em apenas alguns exemplos, 
pois a presença do fisco, seja ele municipal, estadual 
ou federal, é uma constante na vida de todos nós.

Não é por outro motivo que temos hoje uma das 
maiores cargas tributárias do mundo. Segundo dados 
da Receita Federal, na década de 1990 ela oscilava 
entre 25% e 29% do Produto Interno Bruto. Hoje, no 
entanto, corresponde a estratosféricos 34,8% do PIB. 
Insuportável, com certeza.

Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que 
não existe contrapartida do Estado com relação aos 
tributos que recolhemos todos os dias. Pagamos muito 
para receber muito pouco em serviços e em ações por 
parte do Poder Público, principalmente no que diz res-
peito à União, que se mostra cada vez mais voraz.

Não é aumentando tributos que solucionaremos 
os problemas do País. Se os quase 35% do PIB não 
são suficientes para sustentar o Estado, a solução 
não é aumentar para 40%, 50% ou 60%. É preciso 
diagnosticar as causas e extirpá-las de vez, para que 
a Nação possa libertar-se dessa pressão tributária 
terrível, que vem sufocando o desenvolvimento eco-
nômico e, por conseguinte, atravancando o desenvol-
vimento social.

Para que uma vez tendo o diagnóstico da situa-
ção possamos de fato promover as mudanças neces-
sárias, é preciso sensibilidade por parte das nossas 
autoridades, e estas só se mostrarão sensíveis por 
meio da pressão popular, cujo primeiro passo, em 
nosso entendimento, está sendo dado por intermédio 
do movimento De Olho no Imposto. 

A partir do momento em que o cidadão receber a 
informação de quanto está recolhendo de tributos em 
cada conta que paga, em cada serviço que contrata 
ou em cada mercadoria que adquire, com certeza se 
mobilizará para buscar a alteração da nossa truculenta 
realidade tributária atual. Discriminar nas notas fiscais 
o peso dessa carga é o primeiro passo, portanto, para 
que avancemos no sentido de fazer valer os nossos 
direitos de ter do Estado a contrapartida pelos tributos 
que recolhemos.

Quando o consumidor for informado de que ao 
adquirir um carro popular destina quase metade de 
seu valor ao Poder Público; quando o consumidor for 
informado de que em cada medicamento que adquire 
destina 36% do valor pago ao Poder Público; quando 
o consumidor for informado de que ao pagar a conta 
pelo fornecimento de água destina 48% do valor pago 
ao Poder Público, segundo dados apresentados pela 
Confederação das Associações Comerciais do Estado 

de São Paulo, com certeza irá cobrar a contrapartida 
do Estado.

Os resultados do movimento do setor empresarial 
surge como medida extremamente eficaz no que diz 
respeito à forma didática como irá esclarecer a popula-
ção a respeito da elevada carga tributária brasileira. 

Para finalizar, quero dar os parabéns aos ideali-
zadores do movimento, em especial aos coordenado-
res do Fórum Empresarial do Setor Produtivo de Mato 
Grosso do Sul, na pessoa de seus coordenadores, os 
Srs. Luiz Fernando Buainain, Sérgio Longen e Marcos 
Augusto Netto, e a todas as demais entidades de clas-
se envolvidas na iniciativa, que com certeza merece e 
sempre merecerá o nosso integral apoio.

Grato pela atenção.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, por meio de matéria publicada no 
Jornal Diário da Manhã, do Estado de Goiás, sobre 
os tributos cobrados pela Prefeitura Municipal, tomei 
conhecimento da dramática história do aposentado 
João Pereira Gonçalves, morador do Município de 
Goiânia, e gostaria de divulgá-la para que a sociedade 
dela também tome conhecimento.

Trata-se de um aposentado de 70 anos que, na 
última semana, levou um grande susto ao receber seu 
talão do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, 
com um aumento de 901% em relação ao ano pas-
sado.

Esse aposentado, que recebe R$300,00 por mês 
de benefício, no ano passado pagou R$54,21 de IPTU 
por sua propriedade no Jardim Novo Mundo. Neste ano, 
o imposto saltou para R$488,88. Relatou o Sr. João ao 
Diário da Manhã que, se tiver de pagar um IPTU de 
quase R$500,00, não terá como sobreviver.

Casos como esse devem ser esclarecidos. A 
Prefeitura Municipal de Goiânia tem o dever de se 
pronunciar sobre o fato e prestar esclarecimentos aos 
cidadãos, que estão confusos com as novas taxas de 
tributação.

O jornal Diário da Manhã procurou esclarecimen-
tos com o Diretor do Departamento da Receita Imobili-
ária, Edgar Canseco, que aconselhou ao contribuinte a 
“protocolar pedido de revisão de seus dados cadastrais”, 
acrescentando que, “se for comprovado erro na base 
de cálculo, todos os direitos serão garantidos”.

Mudanças na forma de tributação devem ser 
claras e de fácil acesso ao público. Segundo o Diário 
da Manhã, o reajuste médio foi de 25%, porém existe 
correção diferenciada por regiões, fato que tem deixa-
do muitos contribuintes desnorteados.

Aconselho, então, a todos os moradores de Goi-
ânia que tenham passado por situações similares à do 
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Sr. João Pereira Gonçalves que procurem seus direitos 
e solicitem a revisão de seus dados, para que a Secre-
tária de Finanças da Prefeitura Municipal de Goiânia 
proceda à correção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a situação em que vivem os produtores 
de leite de Mato Grosso do Sul é muito preocupante. 
Nos últimos dias, temos acompanhado com atenção 
redobrada a luta desta classe que nos últimos anos tem 
visto sua renda cair paulatinamente sem que houvesse 
uma solução negociada com os laticínios. 

A crise em que o setor do leite vive é preocupan-
te, pois grande parte dos produtores são agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária que depen-
dem da pecuária leiteira para garantir a sobrevivência 
de suas famílias.

Uma boa notícia foi dada hoje pelo Governo do 
Estado, que se comprometeu a pressionar os laticí-
nios de Mato Grosso do Sul a repassar a redução da 
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS) de 6% para 2% aos 
produtores de leite e também definir um preço para o 
produto antes da entrega nas indústrias.

O Governo do Estado definiu que vai convocar os 
responsáveis pelas indústrias para pedir que melhorem 
os preços pagos aos produtores e se comprometam a 
repassar parte dos ganhos ao setor produtivo. 

A crise agravou-se ontem, quando um grupo de 
produtores de leite oriundos de assentamentos liga-
dos à Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Mato Grosso do Sul (FETAGRI) promoveu uma série 
de ocupações de prédios públicos nas cidades de Ba-
taguassu, Batayporã, Nova Andradina e Nova Alvorada 
do Sul para protestar contra o preço do leite pago pelo 
mercado, entre R$0,14 e R$0,28, ficando pelo menos 
33% abaixo da média de R$0,42 registrada em janeiro 
do ano passado.

Senhores, nós, que sempre estivemos ao lado 
da agricultura familiar e dos pequenos produtores ru-
rais, não podemos ficar alheios a essa situação e rei-
teramos nosso pedido para que o Governo do Estado 
continue agindo para normalizar o setor responsável 
pelo emprego direto de milhares de pessoas, além de 
contribuir para uma cadeia produtiva que garante o 
sustento de inúmeras famílias e para o crescimento 
dos Municípios e Estados.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, muito tem sido dito sobre o Governo do Presi-
dente Lula, seja na imprensa, seja nas ruas, casas, 

clubes e bares. Avaliar o governo e os governantes 
parece ser mesmo um esporte nacional. Um esporte 
saudável, diga-se de passagem. 

Para contribuir com esse debate, gostaria de 
destacar nesta tribuna uma notícia publicada hoje nos 
principais jornais do País, uma notícia que tem refle-
xo direto sobre a vida e bolso de milhões de pesso-
as neste País, notadamente aquelas que têm menos 
recursos. 

Falo sobre a redução no preço de alimentos, 
algo que já vem sendo experimentado em todos os 
Estados e que é uma realidade sentida por todos na 
boca do caixa dos mercados e supermercados. Em 
janeiro, foram registradas quedas de até 26% nos 
preços de alimentos, como o frango, e de até 17% no 
valor da carne bovina. O arroz já havia sofrido uma 
redução significativa. Em que pese o caráter sazonal 
de algumas dessas quedas de preço, o barateamento 
da cesta básica é uma realidade sólida construída ao 
longo dos últimos meses por uma política decidida do 
Governo Federal no sentido de garantir as condições 
para desonerar os itens da cesta básica e garantir 
mais acesso ao consumo àqueles que nunca tiveram 
este direito. 

O Governo já havia trabalhado para garantir a 
queda do preço do cimento, o que é de grande impor-
tância para todas aquelas pessoas que pensam em 
construir ou reformar sua casa. Esses dados não po-
dem ser desconsiderados em qualquer debate sobre 
o desempenho do Governo do Presidente Lula. São 
ações concretas que melhoraram a vida das pessoas 
de forma direta. É por essas e outras que tenho orgulho 
em dizer que este Governo tem resultados fantásticos 
que não podem ser encobertos pelo denuncismo irres-
ponsável promovido por alguns setores da Oposição.

São estas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje ocupo esta tribuna para me juntar 
ao coro dos mais indignados com o recente episódio 
do veto norte-americano ao iminente contrato de ven-
da de 12 aviões AMX-T, de última geração da família 
Tucano, e 24 patrulheiros Super Tucano da EMBRA-
ER para a Venezuela. Não se trata aqui de indignação 
pura e simples, Sras. e Srs. Deputados, mas de reação 
veemente a mais um ato de explícita retaliação do Go-
verno norte-americano aos países da América Latina 
que não se curvam à política de submissão imposta 
por aquele país, pelas vias econômicas.

Esse assunto deixou de ser um impasse comercial 
e tornou-se um problema de Estado. E aqui me reporto 
à manifestação do Ministro das Relações Exteriores 
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do Brasil, Celso Amorim, que em 23 de janeiro recente 
concedeu entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Quan-
do digo que não é indignação pura e simples, é por-
que o respaldo vem também das próprias afirmações 
de S.Exa., que disse: “Pisaram no nosso calo (...) Pri-
meiro que o Brasil não favorece em geral esse tipo de 
medida, de veto. Segundo, os aviões nem são de uso 
militar ofensivo. Terceiro, a Venezuela não é ameaça 
militar a ninguém, não está sob sanções militares ou 
econômicas aprovadas por nenhum órgão internacional 
e nem mesmo pelo Congresso dos EUA”. 

Para cristalizar ainda mais as palavras do Sr. Mi-
nistro, faço lembrar que as aeronaves Super Tucano 
são conhecidas pela capacidade de sobrevoar áreas 
equatoriais, tornando-se importantes aliadas no com-
bate ao narcotráfico. E como explicar a inexistência de 
qualquer interferência dos Estados Unidos à venda de 
25 aeronaves de mesmo modelo para um importante 
aliado seu, a Colômbia?

Na entrevista o Ministro informa ainda já ter co-
brado da Secretária de Estado norte-americano, Con-
doleezza Rice, por mais de uma vez, explicações so-
bre o assunto e a resposta obtida não teve o menor 
convencimento. Esse convencimento não virá, Sras. e 
Srs. Deputados, pois conhecemos as razões políticas 
e econômicas que motivam esse veto. 

Embora não tenha havido um veto oficial, a ame-
aça dos Estados Unidos é velada e ficou no ar que, 
se o Governo brasileiro insistisse nessa operação com 
a Venezuela, o Departamento de Defesa intimaria as 
empresas norte-americanas a suspender o forneci-
mento de componentes importantes para a fabricação 
dos aviões da EMBRAER, inclusive as aeronaves civis. 
Assim, uma das maiores indústrias aeroespaciais do 
mundo e uma das maiores exportadoras brasileiras, a 
EMBRAER, levaria um xeque-mate em sua promissora 
estrutura de se lançar solidamente no mercado interna-
cional, já que a mobilização para se adequar a novos 
fornecedores da tecnologia fornecida pelos Estados 
Unidos não é tarefa das mais simples e auto-suficiên-
cia é coisa para o futuro, depende de investimento em 
pesquisa tecnológica.

Esperamos, neste momento, firmeza do Governo 
brasileiro para que não se intimide em lançar mão de 
fóruns como OMC para a resolução desse impasse, 
já que o caminho das vias diplomáticas se apresenta 
como descartado para o caso e os nossos negócios 
com a América Latina não são apenas comerciais, 
mas se sustentam em uma política de defesa de nossa 
soberania e o quanto mais em autonomia da política 
perversa do vizinho do Norte.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.

O  SR. RUBENS OTONI (PT – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, apresentei em 2004 o Projeto de Lei nº 34, que 
trata de assunto de interesse da população em geral e 
de cerca de 160 mil corretores imóveis de todo o País, 
representados por suas entidades. 

O projeto tornaria obrigatória a assinatura do cor-
retor ou da imobiliária na escritura pública de compra e 
venda de imóveis. Durante 2 anos e meio de tramitação 
no Congresso Nacional, envidei grande esforço para 
aprová-lo, o que aconteceu, por unanimidade, nas 2 
Casas Legislativas. 

Nesse tempo, ressalto a atuação brilhante e res-
ponsável do Conselho Regional de Corretores de Imó-
veis de Goiás, que colaborou efetivamente, tanto na 
elaboração da proposição quanto nos amplos debates 
junto à categoria e à sociedade em geral, sempre em 
parceria com o CRECI nacional, que, entendendo a 
relevância da proposta, não mediu esforços para ver 
o projeto aprovado. 

Com a identificação obrigatória dos corretores, o 
comprador poderia responsabilizar o corretor que re-
alizasse transação ilícita e ficaria protegido de falsos 
profissionais ou daqueles que não têm compromisso 
ético nem a devida formação técnica. E mais: com a 
obrigatoriedade, os CRECIs ficariam resguardados e 
teriam provas de qualquer contravenção. 

Mas, infelizmente, por orientação equivocada do 
Ministério da Fazenda, a proposta foi vetada. A Pas-
ta considerou a identificação do corretor na escritura 
apenas um procedimento burocrático que não contri-
buiria para o aumento da base de tributação e, ainda, 
traria mais custo para as transações imobiliárias. Uma 
avaliação diferente da realidade. A transparência nos 
serviços de corretagem não elevaria os custos, uma 
vez que o notário apenas iria acrescentar as informa-
ções na escritura, quando o negócio fosse fechado em 
cartório. Portanto, a medida não traria grandes altera-
ções nos procedimentos cartorários, mas beneficiaria 
significativamente os usuários dos serviços. 

O veto presidencial não é o fim da luta pela se-
gurança nas transações imobiliárias. 

Estou e sempre estarei solidário à categoria, 
que já comemorava a sanção do projeto. Iremos bata-
lhar, insistentemente, para mostrar ao Executivo que 
a segurança nas transações imobiliárias só trará be-
nefícios à sociedade e imporá maior responsabilidade 
ao corretor ou à imobiliária responsável pela interme-
diação. A nova lei também eliminaria de vez a praga 
do atravessador de negócios imobiliários, que causa 
prejuízos à sociedade e ao bom nome dos verdadei-
ros profissionais. 
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Embalado pelos bons resultados na área eco-
nômica, o Governo Lula mostra clara opção pelo de-
senvolvimento do País. Afinal, o setor imobiliário é 
responsável por cerca de 20% do PIB brasileiro e aju-
da a realizar o maior dos sonhos nas transações imo-
biliárias: a aquisição da casa própria. Por isso, estou 
confiante em que poderemos reverter essa situação 
com a derrubada do veto presidencial. Juntos, iremos 
vencer mais esta luta. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
assumo esta tribuna para dar um grito de justiça pe-
los servidores de uma das instituições mais sólidas e 
importantes do País: a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT. 

Em maio de 2002, o Congresso Nacional aprovou, 
por unanimidade, o PLC nº 6, de 2002, que alterava 
a Lei nº 8.529, de 1992, e corrigia uma interpretação 
equivocada da Previdência Social, que nega o direito 
à complementação da aposentadoria aos emprega-
dos da ECT integrados aos seus quadros até 31 de 
dezembro de 1976. 

Mas um veto presidencial, sob alegação de vício 
de iniciativa, colocou por terra um justo direito desses 
servidores, contratados pelo regime celetista. Um mês 
depois de vetar o projeto, o ex-Presidente Fernando 
Henrique sancionou a Lei nº 10.478, concedendo a 
complementação de aposentadoria aos servidores da 
Rede Ferroviária Federal S.A., contratados até 1991. 
Uma justa reivindicação atendida e o reconhecimento 
a uma categoria que contribui para o desenvolvimento 
do País. Mas lembramos que a Lei nº 8.186, de 1991, 
que serviu de base para a concessão do benefício aos 
ferroviários, foi a mesma que balizou a Lei nº 8.529, 
de 1992, dos ecetistas. Portanto, a luta dos servidores 
da ECT por um tratamento isonômico é mais do que 
justa e precisa ser resgatada. 

A trajetória da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos merece respeito e reconhecimento. No ano 
passado, a instituição teve o segundo melhor resul-
tado de sua história, ou seja, 411,6 milhões de reais, 
uma cifra só superada pelo lucro registrado em 2001, 
que foi de 506 milhões de reais. Os números provam 
a dedicação de seus servidores e a importância que 
a ECT tem para o País.

E mais: segundo pesquisa feita pelo Vox Populi, 
no ano passado, o brasileiro confia mais nos Correios 
do que nos bombeiros, Igreja, Forças Armadas, bancos, 
imprensa, Justiça, polícia e partidos políticos – nessa 
ordem. A instituição merece a confiança de 90,2% dos 
15 mil clientes ouvidos em todo o País.

A justa reivindicação dos servidores celetistas da 
ECT que lutam pela complementação da aposentadoria 
tem respaldo também do Judiciário, que se manifestou 

favorável ao pleito. Diversas decisões dos Tribunais 
Regionais Federais, já transitadas em julgado, corro-
boram o entendimento de que a condição necessária 
e suficiente para a concessão do benefício a esses 
antigos servidores é a de que tenham sido integrados 
ou admitidos nos quadros da ECT até 31 de dezembro 
de 1976, quer sejam oriundos do extinto Departamen-
to de Correios e Telégrafos (DCT), quer tenham sido 
contratados pela ECT. 

Além de atender a uma justa causa dos ecetistas, 
a rejeição do veto ao PLC nº 6, de 2002, trará ainda 
economia aos cofres públicos. 

Vamos aos números: no período de 2005 a 2011, 
a despesa com a complementação da aposentadoria 
será de 304 milhões de reais, enquanto a ECT terá 
uma economia de 1,8 bilhão de reais, no mesmo pe-
ríodo. Na ponta do lápis, não serão apenas os 12.258 
empregados celetistas que sairão ganhando, mas a 
própria empresa e a União. Os recursos economizados, 
segundo cálculos da própria ECT e encaminhados ao 
então Ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, po-
derão ser revertidos em programas de modernização 
da ECT e contratação de novos servidores. 

Diante dos argumentos, resta-me pedir empenho 
ao Congresso Nacional para a derrubada do veto ao 
PLC nº 6, de 2002, e assim garantir uma nova redação 
da Lei nº 8.529. Se houve vício de iniciativa, já que o 
projeto dos ecetistas foi de autoria de um Parlamen-
tar, no caso o Deputado Paulo de Almeida, e não do 
Presidente da República, como ocorreu com os fer-
roviários, associo-me a outros Srs. Deputados para 
pedir ao Executivo que encaminhe ao Congresso um 
projeto para corrigir essa injustiça. Os ecetistas mere-
cem respeito e todo nosso empenho para que tenham 
uma aposentadoria mais digna. 

Obrigado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Paraná perdeu nesta semana uma 
importante liderança política, o ex-Governador de Es-
tado e ex-Prefeito de Londrina José Hosken de Nova-
es. O ex-Governador permanecerá como um exemplo 
de político a ser seguido. Manteve, até os últimos dias, 
lealdade, honestidade, humildade, sabedoria e discri-
ção, qualidades que marcaram sua trajetória política 
e profissional.

Mineiro de Carangola, Hosken de Novaes desem-
barcou em Londrina em 1942 para exercer seu ofício, 
a advocacia, como chefe do departamento jurídico da 
prefeitura. Anos mais tarde, elegeu-se pela União De-
mocrática Nacional, a antiga UDN, Prefeito da cidade, 
cargo que tomou posse em 1963. 
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Como Prefeito da segunda cidade do Paraná, 
fundou a SERCOMTEL, companhia telefônica, e a 
Companhia de Habitação de Londrina, que construiu 
as primeiras casas populares da cidade. Tido como 
centralizador e rigoroso com as finanças públicas, em-
penhou-se ainda na ampliação da rede de saneamento 
básico de Londrina e na melhoria da pavimentação e 
do sistema de saúde.

Hosken de Novaes foi nomeado Vice-Governa-
dor do Paraná em 1979. Três anos depois, em 1982, 
assumiu o Palácio Iguaçu, no lugar de Ney Braga, que 
desincompatibilizou-se para concorrer a uma vaga ao 
Senado. Nos anos subseqüentes, além de advogar 
na cidade, proferindo pareceres jurídicos brilhantes, 
o ex-Governador era freqüentemente consultado por 
lideranças políticas paranaenses sobre suas impres-
sões sobre o cenário estadual.

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 escolhi-
do Vice-Governador de Ney Braga, na última 
rodada de Governadores nomeados pelo Pre-
sidente da República, também primou pelo 
despojamento dos penduricalhos do poder, 
dada a simplicidade de desempenho”. 

Como Vice-Governador Hosken de Novaes 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, no discurso que 
fez, o ex-Governador, atento às implicações da nova 
função, afirmou estar surpreso de ver tanta gente por-
que, afinal, o que ocorria ali, naquele momento, era 
uma “possezinha sem importância”. A mesma simpli-
cidade e perspicácia manteve na entrega do cargo a 
José Richa. 

O Paraná está de luto com a morte do ex-Go-
vernador Hosken de Novaes. Um político que já faz 
parte da história política do meu Estado, pelo seu jeito 
marcante de administrar com ética e correção a coisa 
pública. O Paraná perdeu um grande homem.

Obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, na noite de terça-feira, em São Paulo, 
ocorreu a comemoração dos 20 anos de atividades da 
Bolsa de Mercadorias & Futuros.

Estive lá e pude presenciar a importância que esse 
mercado tem na consolidação da economia brasileira e 
também de nossa participação no cenário mundial.

Quero registrar nos Anais da Câmara dos Depu-
tados trechos do discurso do Presidente da Bolsa de 
Mercadorias e Futuros, Sr. Manoel Felix Cintra Neto, que 
demonstram a importância da BM&F para o Brasil.

Agradeço também aos membros dirigentes da 
BM&F que recepcionaram inúmeros convidados na 
festividade, na pessoa do Presidente, do Vice-Presi-
dente, Sr. Renato Diniz Junqueira, e do Diretor-Geral, 
Sr. Edemir Pinto. 

Registro a importância da atuação do Deputado 
Delfim Netto, que foi quem propiciou o estudo de evo-
lução da BM&F dentro da Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA).

Fica o registro de excertos do discurso de Manoel 
Felix Cintra Neto: 

“Senhoras e senhores, em meu nome e 
em nome dos integrantes do Conselho de Ad-
ministração e do Conselho Consultivo da BM&F 
agradeço a presença de todos (...) A BM&F é 
a cara do mercado e o mercado somos todos 
nós. A BM&F e esse mercado devem sua exis-
tência à confiança e à credibilidade conquis-
tadas perante os usuários de seus produtos e 
serviços. Dirijo, portanto, o primeiro agradeci-
mento desta noite aos usuários dos instrumen-
tos da BM&F, pela confiança depositada em 
seus contratos, nas clearings, nos serviços e 
informações difundidas. As ordens que chegam 
à Bolsa movimentam diariamente mais de 1 
milhão de contratos de juros, câmbio, índices, 
commodities em geral. Os usuários transfor-
maram a BM&F em grande agente calculado-
ra para marcações a mercado. Esses usuários 
nacionais e, cada vez mais, internacionais 
compram, vendem, consultam preços nas áre-
as mais críticas para a economia de um país 
e fazem girar nos pregões de viva voz e ele-
trônicos valores superiores a 7 trilhões de dó-
lares por ano (...) Quero destacar, porém, um 
significado da BM&F que vai além da área 
operacional. A BM&F é hoje uma instituição 
de alto interesse nacional, pois está presente 
em setores estratégicas como câmbio, juros, 
ativos, títulos públicos e privados, índices de 
ações, meio ambiente e commodities em geral. 
Esta Bolsa se transformou, portanto, em uma 
parte viva, importante e estratégica da socie-
dade brasileira (...) A percepção desse papel 
desempenhado pela Bolsa é certamente o que 
justifica o amplo perfil das pessoas que acei-
taram o convite da BM&F para este evento. 
Além dos operadores do mercado encontram-
se aqui representantes de órgãos reguladores, 
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políticos, acadêmicos, mídia. A presença dos 
senhores e senhoras aqui acentua a respon-
sabilidade desta Bolsa (...) Toda instituição 
vencedora tem lideranças e pessoas cuja bio-
grafia cresce junto com a imagem da institui-
ção, e nela deixam marcas profundas. Esse é 
o tipo do registro que a BM&F não pode deixar 
passar em branco nas páginas da história, 
quando comemora seus 20 anos. Não posso 
citar todos os que desejaria. Em nome de al-
guns espero alcançar todos. Quero, em pri-
meiro lugar, agradecer e homenagear os mem-
bros do Conselho de Administração. O Con-
selho é o órgão onde são tomadas as decisões 
políticas máximas da Bolsa. Nele se discutem 
os destinos institucionais e as grandes delibe-
rações levadas à Assembléia Geral dos Asso-
ciados. Sem a serenidade, o bom senso, a 
coragem, a capacidade para divergir, sem di-
vidir, que caracteriza este Conselho, não terí-
amos chegado aonde chegamos. Agradeço e 
homenageio Renato Junqueira, que na condi-
ção de vice-presidente tem me acompanhado 
com a lealdade que só os homens dotados de 
grande independência podem oferecer. Em 
nome dele agradeço a todos os vices de ad-
ministrações passadas (...) O Conselho de 
Administração atual resulta de uma costura 
cuidadosa. Nele, cada participante é o que é: 
uma pessoa; um cidadão que antes de mais 
nada pensa no mercado como um todo. Ao 
mesmo tempo, são representantes de catego-
rias estatutárias específicas, como o sócio 
honorário BOVESPA, a Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras e as Corretoras 
Independentes. Não há equilíbrio perfeito en-
tre homens. Mas creio que encontramos o 
equilíbrio ideal devido à alta qualidade das 
pessoas deste Conselho de Administração. 
Por tudo o que fizeram pela Instituição que 
tenho a honra de presidir, agradeço a Álvaro 
Augusto Vidigal, André Esteves, André Freitas, 
Arnaldo Cezar Coelho, Armenio Gaspar, Ed-
son Menezes, Joaquim Ferreira, José Flávio, 
Julio de Siqueira, José Berenguer, Luiz Figuei-
redo, Marcos de Souza Barros, Nelson Spinelli, 
Nelson Rocha, Norberto Giangrande, Paulino 
Botelho, Rodolfo Fischer, Sérgio Doria. Cada 
um ao seu modo, e outros em seus mandatos, 
deu contribuições fundamentais para que essa 
grande orquestra chamada BM&F preencha 
harmoniosamente os espaços que a socieda-
de a ela atribuí e confia. Esse clima harmonio-

so deve ser creditado, também, ao Conselho 
Consultivo, integrado pelos ex-Presidentes 
Eduardo Rocha Azevedo, Manoel Pires da 
Costa e Luiz Ribeiro e por pessoas cujos no-
mes dispensam apresentação: Alcides Tápias, 
Affonso Celso Pastore, Alfredo Rizkallah, Ga-
briel Jorge Ferreira, Gustavo Marin, Pepe Es-
teve, Pratini de Moraes, Ney Castro Alves, 
Olavo Setúbal, Rubens Barbosa. A BM&F a 
todos agradece pela dedicação e desprendi-
mento com que participam do Conselho Con-
sultivo. Raymundo Magliano, Alfredo Rizkallah 
e Álvaro Vidigal participaram, em diferentes 
momentos, como representantes da Bovespa 
no Conselho de Administração. A eles dirijo 
um agradecimento especial. Ao longo dos seus 
20 anos a BM&F evoluiu de um projeto volta-
do para mercados futuros para um tripé de 
clearings sistemicamente relevantes. Essas 
clearings atuam nas áreas de derivativos, ati-
vos e câmbio. Um settlement bank integra e 
completa essa estrutura. Amanhã, dia 1º de 
fevereiro, às 10 horas, estaremos lançando, 
em pregão de viva voz, a roda de dólar pronto. 
O dólar pronto é o coroamento de um trabalho 
que tomou impulso com o novo Sistema de 
Pagamentos, através da clearing de câmbio. 
No curto espaço de 3 anos, a clearing de câm-
bio registrou 348 mil negócios, com um volume 
bruto contratado de 2 trilhões de dólares. Não 
se entrega um giro trilionário a uma instituição 
sem que ela passe, antes, por um crivo rigo-
roso sobre sua capacidade técnica e integri-
dade de sistemas. Mais do que isso, cobra-se 
perfeição em sua moldura jurídica e legal, ca-
ráter, confiabilidade e estabilidade emocional 
dos seus funcionários e participantes. A mol-
dura jurídica e legal que hoje se aplica à BM&F 
deve muito ao mercado. Costumo dizer que 
tudo o que se faz na BM&F é com o ouvido 
colado no mercado. Nesse sentido, destaco a 
importância das câmaras consultivas da BM&F 
e agradeço a todos os seus participantes pela 
contribuição para o lançamento de produtos 
num ambiente cada vez mais globalizado e 
competitivo. À medida que os sistemas de cle-
aring da BM&F cresceram, cresceu também 
o interesse de vários segmentos em sua go-
vernança corporativa. Através de Roberto Se-
túbal, Gabriel Jorge Ferreira e Márcio Cypria-
no a BM&F agradece a todos os que contribu-
íram, na FEBRABAN e na CNF, para consoli-
dar o modelo das clearings, de um settlement 
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bank e da governança corporativa em geral. 
Instituição administradora de clearings siste-
micamente relevantes, a BM&F mantém um 
relacionamento em alto nível técnico e ético 
com vários órgãos da administração pública 
federal e regional. São particularmente rele-
vantes as relações com os órgãos reguladores, 
como a Comissão de Valores Mobiliários e o 
Banco Central do Brasil. Os valores contratu-
ais em giro nos mercados futuros das bolsas 
da América do Norte correspondem a mais de 
40 vezes o valor do PIB. No Brasil são 10 ve-
zes. Quando valores tão grandes estão em 
giro no mundo e aqui também, só uma auto-
regulação rigorosa, aliada à certeza jurídica 
por parte dos reguladores, permite que os 
mercados fluam normalmente. Parcerias pú-
blico-privadas entre instituições como a BM&F, 
a CVM e o Banco Central contribuíram para a 
criação de bases sólidas para o exercício da 
regulação e da auto-regulação. O pressupos-
to desse relacionamento é a qualidade e a 
ética das pessoas envolvidas. Nas pessoas de 
Marcelo Trindade e de Henrique Meirelles a 
BM&F registra o alto nível do relacionamento 
profissional e ético que tem permitido um aper-
feiçoamento contínuo do mercado e de seus 
instrumentos. Entidade com alcance nacional, 
através da Bolsa Brasileira de Mercadorias a 
BM&F estabeleceu pontes nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Ceará. A 
iniciativa do Governador de São Paulo lançan-
do um call center para fomentar a exportação 
de pequenas e médias empresas transbordou 
e frutificou em Minas, no Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro. Através dos Governadores 
Aécio Neves, Blairo Magi, José Orcírio Miran-
da, Geraldo Alckmin e Germano Rigotto, cujos 
Estados estão representados no escritório da 
BM&F em Shanghai, agradeço a todos os de-
mais Governadores com os quais nos relacio-
namos para desenvolver projetos internos e 
internacionais. No mesmo nível ético do rela-
cionamento com os Estados, a BM&F coloca 
o relacionamento com o Congresso Nacional. 
Agradecemos a todos os Parlamentares que 
participaram de viagens técnicas ao exterior 
promovidas pela Bolsa e destacamos a impor-
tância dos estudos conduzidos para o apare-
lhamento do Poder Legislativo. Por ser hoje 
uma entidade que opera cada vez mais em 
escala global, a BM&F está na China, em Nova 

Iorque e vem estreitando relações com a Ar-
gentina através da Bolsa de Rosário. Na pes-
soa do Sr. Embaixador da China no Brasil 
agradecemos a todos os que contribuíram para 
o desenvolvimento das relações entre os mer-
cados brasileiro e asiático. Participei, na se-
mana passada, do Fórum Econômico Mundial 
de Davos, na Suíça. Aqueles que porventura 
já leram Thomas Mann e conhecem a simbo-
logia da Montanha Mágica, devem entender 
mais facilmente o significado dessa reunião. 
Com poucas exceções, as empresas brasilei-
ras ficam longe do que as empresas de outros 
países estão fazendo para responder ao de-
safio de Davos. Por esse motivo deixei para 
concluir os agradecimentos da BM&F com uma 
menção especial ao Tesouro Nacional. Como 
resultado de parceria com o Tesouro, em even-
to recente em Nova Iorque, realizado pelo 
BEST Brazil, lançamos telas de informação 
sobre títulos públicos brasileiros. A BM&F con-
tribuiu para estruturar essas telas, que preten-
dem atrair o investidor não residente. A adoção 
do roteamento de ordens e o aperfeiçoamen-
to tributário e cambial podem proporcionar 
ingressos maciços de capitais para investimen-
tos em títulos públicos e privados brasileiros, 
contribuindo para reduzir o custo da rolagem 
da dívida. Uma moldura virtuosa pode ser cria-
da, em benefício dos investimentos de longo 
prazo de que o Brasil tanto precisa para acom-
panhar o espírito de Davos. A BM&F é parte 
dessa moldura, já que o investidor internacio-
nal busca a cobertura de riscos de contrapar-
te e outros benefícios proporcionados pelas 
transações liquidadas em clearings. Através 
das figuras do Secretário do Tesouro, Joaquim 
Levy, e de José Gragnani, a BM&F destaca e 
agradece a oportunidade para colocar no mais 
alto grau mais um exercício de parceria públi-
co/privada em prol do bem comum (...) Ao 
completar 20 anos, esta bolsa está aparelha-
da tecnicamente no estado da arte da admi-
nistração de riscos, fato reconhecido por seus 
usuários e até registrado em relatório do FMI. 
Comporta-se dentro de molduras éticas ele-
vadas. É dona de um corpo funcional estável, 
enxuto e competitivo, o que se expressa em 
custos por contrato abaixo dos praticados pe-
las maiores bolsas do exterior. É rápida na 
decisão. E é dotada da coragem suficiente para 
ser visionária e uma empresa cidadã, sem 
perder o chão do pragmatismo inerente aos 
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mercados de que participa. Na condição de 
Presidente do Conselho de Administração, 
vejo o horizonte dos próximos 20 anos dessa 
instituição da mesma forma que seus funda-
dores viram 20 anos atrás. Com ousadia polí-
tica e com a certeza de que somente uma 
instituição técnica, ética e profissionalmente 
blindada poderá continuar crescendo e ocu-
pando espaços. Senhoras e senhores, para 
concluir, quero fazer um registro especial para 
a história do Brasil. Além das presenças de 
Parlamentares de alto nível registradas pelo 
nosso cerimonial, quero destacar e agradecer, 
em nome da BM&F, a presença do ex-Presi-
dente da República Fernando Henrique Car-
doso, de Ministros e altos funcionários do Go-
verno atual e de governos passados. A linha 
do tempo que a BM&F atravessa coincide com 
feitos notáveis. Entre esses feitos destacam-
se a consolidação da democracia e a conso-
lidação da estabilidade econômica. Não por 
acaso os maiores mercados do mundo existem 
nos países onde a democracia floresce e é 
testada no limite(...) Mercados futuros não flo-
rescem onde existem tiranias ou a inflação 
campeia. Um dos requisitos fundamentais dos 
mercados futuros é a visibilidade do longo 
prazo. Mercados futuros requerem sistemas 
organizados, transparentes e juridicamente 
previsíveis. Só assim é possível gerenciar a 
volatilidade inerente a quem quer maximizar 
lucros sem socializar prejuízos, como em ge-
ral ocorre nas tiranias. Em nome do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e dos re-
presentantes do Governo atual, aqui presentes, 
a BM&F homenageia a virtude dos governan-
tes que contribuem para a consolidação da 
democracia e não frustram o desenvolvimen-
to legítimo de instituições do mercado. Povos 
e Nações são como grandes famílias. Defen-
demos nossas famílias e no convívio dos lares 
aprendemos a cultivar a harmonia, a paz, o 
amor. Somos devedores das nossas esposas 
e companheiras pelos sacrifícios que muitos 
de nós nos impusemos nestes 20 anos de luta 
pela construção da BM&F e de seus mercados. 
Somos devedores do espírito pacífico de nos-
sas famílias pelo País que temos (...) Em nome 
da BM&F agradeço finalmente a Deus, que 
nunca nos faltou. Há, com certeza, o dedo do 
Deus de todos os credos nesta história do 
Brasil e na história dos 20 anos de sucesso 

da BM&F, que permite sonhar com um hori-
zonte de outros vinte. E muito mais...”

Fica aqui o registro da comemoração dos 20 
anos de atividades ininterruptas da Bolsa de Merca-
dorias e Futuros.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS MOTA (PSB – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo à tribuna para cumprir uma triste 
missão. Registro a tragédia que se abateu sobre meus 
conterrâneos minasnovenses, na manhã do dia 31 de 
janeiro, quando grave desastre, envolvendo 1 microô-
nibus e 2 caminhões, pôs fim à vida de 11 pessoas e 
deixou gravemente feridas outras 11.

A família de Adair e Maria Geralda Lemes Satur-
nino perdeu uma jovem filha chamada Andreza.

A família de Neimar Lopes de Oliveira perdeu o 
pai Martin, a mãe Henriqueta e a sobrinha Taís.

A família de Nara Germana Sena de Figueiredo 
perdeu o esposo Girlei, de 23 anos, e deixou 1 filho 
pequeno.

A Maria, a Cristina, o Isaías e os familiares per-
deram a irmã de 16 anos de idade, uma jovem cate-
quista.

O Valter Carvalho (Valtim) e os familiares per-
deram a esposa Cida, da Cominas – Ministra da Eu-
caristia.

O Juliano e a Dorinha, da Paróquia de São Pedro 
do Fanado, perderam a mãe Maximiniana.

O Sr. Ronaldo Lourenço era o coordenador do 
Grupo Nova Aliança, em Minas Novas. O sepultamento 
dele foi na terra natal: Anápolis.

Tal acidente, Sr. Presidente, além de enlutar mi-
nha terra natal, obriga-nos a reflexões importantes. A 
primeira, relaciona-se à necessidade de intensificar a 
fiscalização nas estradas no que diz respeito às condi-
ções de segurança dos veículos, principalmente aque-
les que trafegam transportando vida humana. A outra, 
apesar de não estar relacionada especificamente com 
o acidente em questão, diz respeito à recuperação e 
manutenção das estradas brasileiras.

No caso de Minas Novas, por exemplo, tenho in-
sistentemente debatido sobre as condições de trafega-
bilidade da BR-135, importante sistema rodoviário que 
interliga parte dos Vales do Jequitinhonha e do Mucu-
ri e o norte de Minas com a Capital, Belo Horizonte. 
Além da questão econômica, é preciso atentar para a 
segurança daqueles que diariamente por lá transitam. 
Outra luta que encetamos no decorrer do ano de 2005 
foi a liberação de recursos para as obras da BR-367, 
trecho Minas Novas-Virgem da Lapa e Santo Antônio-
Almenara. Isso, Sr. Presidente, na tentativa, além é 
evidente do fator econômico, de agir preventivamente 
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para proteger a vida e oferecer nossa contribuição para 
retirar o Brasil do ranking dos países nos quais mais 
se morre em acidentes de trânsito.

O dia 31 de janeiro amanheceu cinzento na pe-
quena cidade de Minas Novas. No dia anterior, os 
integrantes da comitiva que se encaminhava para ro-
maria em Anápolis, Goiás, deixaram mensagem que 
foi levada ao ar no programa “nova aliança no ar para 
amar”. Na carta, os romeiros fizeram questão de ex-
pressar a alegria pela viagem e a possibilidade de in-
tensificarem a propagação da fé que os movia, mas, 
estranhamente, levantaram a hipótese de ser aquele 
o último encontro do grupo. Pareciam movidos por al-
gum tipo de pressentimento.

Gostaria, Sr. Presidente, de expressar votos de 
um restabelecimento rápido e sem seqüelas àqueles 
que ainda se recuperam.

Ao povo de Minas Novas e, particularmente, aos 
parentes e amigos das vítimas, deixo meu profundo 
pesar e o desejo de que Deus – aquele que verdadei-
ramente pode dar conforto e resignação em tais situ-
ações – os carregue em seus braços.

Que o sofrimento das famílias que hoje choram 
seus mortos, que a vida prematuramente tirada da 
menina Taís, de 1 ano e 10 meses de idade, sensibili-
zem nossas autoridades para a necessidade de mais 
atenção às questões do trânsito, seja na fiscalização 
dos veículos e dos motoristas, seja na recuperação e 
conservação das estradas brasileiras. Esse, em minha 
opinião, um dos mais importantes desafios a serem 
enfrentados pelo atual e próximos governos.

O  SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no próximo dia 7 de fevereiro comemoram-se 
os 250 anos da morte do líder guarani Sepé Tiaraju, 
que era corregedor da Redução de São Miguel quan-
do Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madri, 
em 1750. Este tratado trocava os Sete Povos das Mis-
sões, que estava sob domínio espanhol, pela Colônia 
de Sacramento, que estava sob domínio de Portugal, 
e obrigava os missionários das 7 reduções jesuíticas 
que se encontravam no atual território do Rio Grande 
do Sul a se deslocarem para a outra margem do Rio 
Uruguai. Sepé foi morto pelas tropas portuguesas e 
espanholas por liderar a resistência dos Sete Povos.

Logo após a morte de Sepé, mais de 1,5 mil índios 
foram massacrados pelas mesmas tropas. Os sobrevi-
ventes caminharam errantes, vagando pelo Estado e 
nas margens do Rio Uruguai, impedidos de levar seus 
pertences, vendo a destruição de suas casas, suas la-
vouras abandonadas e o gado selvagem no mato.

As comemorações que lembram o massacre dos 
Sete Povos e da memória de Sepé Tiaraju resgata do 

esquecimento e tem o sentido de fortalecer a luta dos 
povos indígenas de todo o continente por terra, pelo 
direito de viver e manter viva a diversidade cultural, 
com respeito a todos os povos.

No dia 7 de fevereiro acontecerá um acampamen-
to continental dos povos indígenas, pequenos agricul-
tores, trabalhadores sem terra e movimentos sociais no 
Município de São Gabriel que farão ecoar nas coxilhas 
do Rio Grande: alto lá, esta terra tem dono!

O exemplo de vida de Sepé Tiaraju nos aponta 
a necessidade cada vez maior de lutar para romper 
com este sistema, que exclui a grande maioria da po-
pulação do direito à terra, de defesa da água e de vida 
digna para todos.

Sr. Presidente, solicito que divulgue este pronun-
ciamento na programa A Voz do Brasil e nos demais 
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O  SR. LEANDRO VILELA (PMDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é do conhecimento de todos que o surgi-
mento de foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, 
no ano passado, tem uma relação direta com o descaso 
do Governo para com o agropecuarista brasileiro.

No desespero em garantir altos índices de supe-
rávit primário, o Governo perdeu o controle da situação 
até que a doença entrasse novamente em território 
brasileiro. 

Esse lamentável episódio, que tanto prejuízo gera 
aos agropecuaristas, acontece num momento em que 
não faltaram alertas ao Governo. Por diversas vezes, 
eu mesmo, desta tribuna, alertei o Governo sobre os 
riscos que o setor corria (e ainda corre). Mas a equipe 
econômica foi insensível e deixou suas atenções volta-
das apenas para o controle da inflação, o pagamento 
de juros altos e o superávit primário. 

Entendo, Sr. Presidente, que até demorou muito 
que surgisse um foco da aftosa no Brasil. O produtor 
sofre com o descaso, o câmbio em baixa, crédito res-
trito e clima ruim. Tivemos, nos últimos anos, verda-
deiras safras de crises, o que tem gerado queda na 
produção de grãos, principalmente. A situação só não 
é pior em razão da força e da perseverança do nosso 
homem do campo. 

Sr. Presidente, quero alertar para uma nova de-
núncia. Dessa vez feita pelo Sistema Conselho Federal 
e Regionais de Medicina Veterinária (Sistema CFMV–
CRMVs), que se reuniu recentemente em Brasília, du-
rante sua Câmara Nacional de Presidentes, quando 
manifestou preocupação com os recentes episódios de 
surgimento de zoonoses e doenças infecto-contagiosas 
de interesse econômico e de saúde pública.
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Essa preocupação foi manifestada na Carta de 
Brasília, que alertou sobre a fragilidade da Defesa Sa-
nitária Animal e sua influência na saúde pública e no 
agronegócio brasileiro. Como se vê, Srs. Deputados, a 
situação parece ser mais grave do que pensamos.

Faço questão de destacar, textualmente, um dos 
trechos da Carta:

“Apesar de todos os alertas externados 
pela Medicina Veterinária, ao longo destes 
últimos anos, as autoridades brasileiras não 
se sensibilizaram para o potencial risco do 
surgimento dessas doenças nos rebanhos 
nacionais.

Recentemente, com a confirmação do 
diagnóstico de focos de febre aftosa em áre-
as epidemiologicamente registradas pela OIE 
(Organização Mundial de Saúde Animal) como 
livres de vacinação, ficou comprovada a fra-
gilidade nos programas de defesa, que pode 
levar o Brasil a perder mercado e/ou deixar de 
conquistar outros mais exigentes. Portanto, há 
necessidade de tratar a sanidade com mais 
seriedade e empenho, sob pena de ocorrer 
uma catástrofe nacional na cadeia produtiva 
animal”. 

Esse trecho da Carta, senhores, é de extrema 
importância e deve servir de alerta a todos, especial-
mente ao Congresso Nacional. O surgimento de do-
enças nos rebanhos, além de prejuízos econômicos 
e de saúde pública, causa graves problemas sociais. 
Pequenos e médios produtores perdem seus rebanhos, 
suas fontes de renda, o que leva ao desemprego e à 
migração descontrolada para os grandes centros. Os 
danos não se restringem somente à cadeia produtiva 
envolvida, alcançam danosamente importantes ativi-
dades altamente dependentes da agropecuária como 
a produção de grãos, o comércio, a indústria de servi-
ços agropecuários e de transporte. Na verdade, toda 
a economia do País é atingida. 

Falta, conforme denunciaram os médicos veteri-
nários, contínuo aporte de recursos públicos e/ou pri-
vados, um quadro profissional capacitado e valorizado 
e uma boa estrutura logística, sem os quais os órgãos 
de defesa sanitária animal e de controle epidemiológi-
co não terão condições de combater, eficazmente, as 
doenças já presentes nos rebanhos ou que possam vir 
a contaminar nossos animais. Um país que pretenda 
ter serviços veterinários oficiais de credibilidade inter-
nacional não pode conviver com áreas de risco desco-
nhecido, como ocorre com a febre aftosa. 

Finalmente, Sr. Presidente, a entidade alerta que 
o risco de aparecimento de enfermidades emergen-

tes ou reemergentes no País, tais como febre aftosa, 
influenza aviária, doença da vaca louca, tuberculose, 
raiva, leishmaniose etc, podem comprometer o sistema 
produtivo e/ou colocar em risco a saúde pública, além 
de sério impacto socioeconômico, de saúde pública e 
a repercussão causada pelos episódios recentes en-
volvendo especialmente a febre aftosa, febre maculosa 
e a ameaça da influenza aviária. 

Diante desse quadro de alerta, as entidades pro-
puseram a reavaliação e atualização dos sistemas de 
vigilância e defesa sanitária vigentes, que seja reco-
nhecida a Defesa Sanitária Animal como assunto de 
segurança nacional, a implementação de ações con-
juntas e padronizadas em condutas sanitárias em toda 
a América do Sul, a ampliação do efetivo das estrutu-
ras funcionais, principalmente de médicos veterinários 
por meio da realização de concursos públicos, com 
remuneração compatível à importância da atividade, 
abolindo a prática de contratações temporárias e ter-
ceirizações; e que sejam contemplados, no Orçamento, 
os investimentos necessários para execução dos pro-
gramas nacionais, estaduais, de sanidade, vigilância 
e inspeção de produtos de origem animal. 

Para finalizar, Sr. Presidente, espero ter contribu-
ído com esse debate. Por outro lado, espero que não 
falte sensibilidade ao Governo diante dessa situação 
e que a equipe econômica não fique de braços cruza-
dos esperando o pior acontecer. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO LIMA (PMDB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foi instalada na tarde desta quarta-feira, nesta 
Casa, uma Comissão Especial destinada a tratar da 
recomposição do número de Vereadores nas Câma-
ras Municipais de todo o País, que, por força de uma 
resolução do Tribunal Superior Eleitoral editada em 
2003, reduziu 8,5 mil assentos em nossos Legislati-
vos Municipais. 

Está mais do que na hora, Sr. Presidente, a exem-
plo do que fez, derrubando a camisa-de-força do institu-
to da verticalização, de esta Casa tomar definitivamente 
as rédeas sobre matérias de sua estrita competência, 
como é o caso desta, relativa ao estabelecimento do 
número de Vereadores.

Precisamos, igualmente, Sr. Presidente, ainda 
no decorrer deste período de autoconvocação, trazer 
para este plenário o projeto originário do Senado e que 
estabelece alguns parâmetros que visam reduzir os 
custos das campanhas eleitorais e tornar mais trans-
parente as contas dos candidatos. Deveríamos votar 
esta chamada minirreforma política ainda na sessão 
desta quinta-feira, mas um acordo de Lideranças a 
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retirou de pauta. Precisamos votar esta matéria já na 
semana que vem, oferecendo à sociedade mais uma 
demonstração de que este Legislativo pugna pela trans-
parência no processo eleitoral e, por conseguinte, pelo 
fortalecimento do Estado democrático. 

Muito obrigado.
O  SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a Encíclica Deus Caritas Est – Deus é 
amor –, a primeira do pontificado do Papa Bento XVI, 
lançada no último final de semana, e traduzida para 
7 idiomas, simultaneamente, inclusive o português, 
surpreendeu o mundo católico por seu conteúdo ino-
vador. Em vez de diretrizes para a Igreja, a Encíclica 
propõe reflexões sobre dois temas importantes: o amor 
e a caridade, divididos em duas partes. Mesmo con-
centrando-se basicamente em considerações sobre o 
amor, como entende deve ser considerado pelos ca-
tólicos de todos os países, o documento faz também 
importantes referências à política e à relação entre a 
Igreja e o Estado.

Apesar de reconhecer que a Igreja Católica não 
pode nem deve substituir o Estado na busca por jus-
tiça, o Papa lembra e enfatiza que ela “também não 
pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça”. 
Ao defender essa postura, o Papa faz uma pondera-
ção importante. Diz que o necessário não é um Estado 
que regule e domine tudo, mas que generosamente 
reconheça e apóie as diferentes iniciativas que surgem 
na sociedade.

No que se refere ao amor, os editoriais dos prin-
cipais e mais importantes jornais do chamado Primei-
ro Mundo salientam que a forma como o Santo Padre 
abordou esse tema suscitará, certamente, manifesta-
ções divergentes entre filósofos, teólogos e psicana-
listas. Na avaliação do filósofo e professor de Teologia 
e de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, o tema es-
colhido pelo papa para sua primeira Encíclica “é um 
bom conceito teológico para começar oficialmente um 
papado. Isso passa uma boa imagem. Falar de amor é 
falar de preocupação com o outro, é lembrar que Deus 
tende a ser compreensivo”. 

No episcopado brasileiro, a repercussão da En-
cíclica foi também de aplauso aos temas enfocados: o 
amor e a caridade. Dentre os muitos pronunciamentos 
feitos, vale ressaltar o de D. Geraldo Majella Agnelo. 
Disse S.Revma. que o papa merece a nossa total so-
lidariedade no falar que o amor é um ato oblativo de 
doação, não uma busca de satisfação de pessoal, mas 
sim de amor ao próximo, enfim, o amor que vem do 
coração. Disse ainda: “O documento leva o homem de 
hoje, egoísta e consumista, a refletir como deve ser o 

seu relacionamento com o próximo (...) A caridade não 
pode ser motivo de proselitismo visando a arrebatar 
novos adeptos”.

Na sua primeira Encíclica, o Papa Bento XVI 
ressalta, com bastante precisão, que com o passar 
dos anos e a progressiva difusão da Igreja, a prática 
da caridade confirmou-se como um dos seus pilares 
essenciais, juntamente com a administração dos sa-
cramentos e o anúncio da palavra: “Praticar o amor 
para com as viúvas e os órfãos, os presos, os doentes 
e necessitados de qualquer gênero, pertencente tanto 
à sua essência como o serviço dos Sacramentos e o 
anúncio do Evangelho”. E acentua, com objetividade, 
que “a Igreja não pode descurar o serviço da carida-
de, tal como não pode negligenciar os Sacramentos 
nem a Palavra”.

Lembra o Papa Bento XVI que para a Igreja a 
caridade não é uma espécie de atividade de assistên-
cia social que se poderia mesmo deixar a outros, mas 
pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável de 
sua própria existência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Encíclica 
do Papa Bento XVI merece também reflexão no que 
respeita à necessidade de uma ordem social e eco-
nômica mais justa e digna, ao indicar que, tratando-se 
de uma tarefa essencialmente política, não pode ser 
encargo imediato da Igreja.

Mas, como ao mesmo tempo é uma tarefa huma-
na primária, “a Igreja tem o dever de oferecer, por meio 
de purificação da razão e através da formação ética, 
a sua contribuição específica para que as exigências 
da justiça se tornem compreensíveis e politicamente 
realizáveis”.

Adverte o Santo Padre, oportunamente, que “a 
sociedade justa não pode ser obra da Igreja; deve ser 
realizada pela política. Mas toca à Igreja, e profunda-
mente, o empenhar-se pela justiça, trabalhando para 
a abertura da inteligência e da vontade às exigências 
do bem”.

Ao louvar essa visão humanística do Papa Ben-
to XVI, sinto-me gratificado porque o meu partido, o 
PMDB, desde sua fundação, nos duros anos da dita-
dura militar, sempre reconheceu caber ao Estado a 
missão de dirigir o esforço de toda a sociedade para 
o bem comum, promovendo a prosperidade, o bem-
estar e a segurança de todo o povo.

Temos defendido de forma constante que, para 
construirmos uma nova ordem social mais justa, im-
põe-se fundamentalmente a atuação harmônica e in-
dependente dos 3 Poderes da República: Parlamento 
permanente e soberano; Executivo com autoridade 
responsável e administração planejada; e Judiciário 
com garantia de meios e interagibilidade.
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O PMDB tem defendido, principalmente, medidas 
que entende inadiáveis para se poder alcançar o bem-
estar coletivo: elevação real dos salários; preservação 
do poder aquisitivo dos rendimentos fixos; oportuni-
dades de educação para a grande maioria; índices de 
rigidez e de saúde pública; oportunidades de emprego 
economicamente são; padrões de distribuição social 
da renda; assegurar garantias efetivas para que todos 
as pessoas possam externar suas aspirações, seus 
anseios, suas dificuldades e convicções.

O Papa João XXIII, em sua inesquecível Encí-
clica Mater et Magistra, nº 80, já advertia: “Quando 
as estruturas e o funcionamento de um sistema eco-
nômico comprometem a dignidade humana dos que 
nele trabalham, enfraquecem o sentido de sua respon-
sabilidade ou impedem seu poder de iniciativa, esse 
sistema é injusto, ainda mesmo que a produção atinja 
altos níveis e seja distribuída conforme as normas da 
justiça e da equidade”.

Ontem era João XXIII que conclamava os cristãos 
de todas as pátrias à união, para a construção de um 
mundo mais justo. Hoje é Bento XVI quem convoca para 
a valorização do amor da paz e da fraternidade, com 
sua erudita e ponderada Encíclica Deus Caritas Est. 

Sendo o Brasil a maior nação católica do mun-
do, nada mais justo do que a Encíclica do Papa João 
XVI tenha a mais ampla divulgação, por tratar-se de 
documento da maior importância humanística, pelos 
ensinamentos preciosos que transmite aos que dela 
tomam conhecimento. 

É a conclamação que desta tribuna faço a 
CNBB.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje, 2 de fevereiro, comemoramos 
no Brasil um dia muito especial: o Dia do Carteiro. Por 
isso, ocupo esta tribuna para salientar à Casa a impor-
tância desse profissional na comunicação de milhões 
de brasileiros. 

Nosso País conta hoje com um contingente de 
aproximadamente 52 mil carteiros, que todos os dias, 
faça sol ou faça chuva, executam o seu ofício com ex-
pressiva dedicação. 

Há poucos dias, o resultado de uma pesquisa, 
realizada pelo Ministério da Comunicação, reforçou 
ainda mais a importância dessa classe para nosso 
País, pois demonstrou que a credibilidade do povo 
brasileiro na instituição Correios aumentou e obteve 
o segundo lugar, perdendo somente para a instituição 
mais importante que nós temos: a família. Acredito 
que tal colocação é resultado do esforço desenvolvi-
do pelos carteiros e funcionários administrativos da 

organização, que gozam desse alto conceito junto à 
sociedade brasileira. 

Tenho a grata satisfação de ter à frente da ge-
rência dos Correios de Mato Grosso do Sul o compa-
nheiro João Rocha, carteiro, ex-sindicalista, cidadão 
humilde, que, com muito esforço, estudou e mostrou 
competência administrativa; hoje é motivo de orgulho 
para a categoria por sua condução democrática, le-
vando a unidade regional do nosso Estado a ter um 
dos melhores desempenhos do País. João Rocha teve 
o seu nome indicado para gerência pela própria ca-
tegoria e foi, naturalmente, respaldado pela bancada 
petista de Mato Grosso do Sul e, particularmente, por 
este Deputado que aqui vos fala. 

É muito importante destacar, Sr. Presidente, que 
esse grande companheiro vem aperfeiçoando o con-
ceito de responsabilidade social na Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de Mato Grosso do Sul, com 
o financiamento da instalação de salas de informática 
em diversos Municípios do Estado, o que muito tem 
ajudado a elevar nosso ensino público. 

Por isso, analisando o papel dessa classe, veri-
ficamos que, além de mostrar competência na gestão 
da empresa, cumpre nos Municípios papel social mui-
to significativo, distribuindo informações seguras aos 
cidadãos, orientando sobre benefícios sociais como 
a previdência, concursos públicos e uma infinidade 
de outros assuntos de relevância para a sociedade 
brasileira. 

O trabalho desses profissionais é tão respeitado 
pela sociedade que muitos, como o companheiro Re-
ginaldo Nunes Rocha, eleito Vereador pelo Município 
sul-mato-grossense de Bonito, são encaminhados a 
cargos públicos pelo zelo demonstrado diariamente 
em prol de todos nós, brasileiros. 

Parabéns, companheiros carteiros! Contem sem-
pre com a nossa força na defesa da categoria e da ECT, 
modelo de gestão pública de qualidade e eficiência, e 
com a nossa admiração e respeito.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Passa-

se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Colbert Mar-

tins, do PPS da Bahia. S.Exa. dispõe de até 25 minu-
tos. 

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado João 
Caldas, Sras. e Srs. Deputados, funcionários da Casa, 
senhores que acompanham esta sessão pelos meios de 
comunicação da Câmara dos Deputados, inicialmente 
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agradeço ao Deputado Ricardo Barros pela cessão do 
tempo no Grande Expediente. 

Neste momento, trago à lembrança nacional a 
figura de Juscelino Kubitschek, importante e necessá-
ria para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. 
Lembremos as ações importantes realizadas naquele 
Governo – lamentavelmente, a Revolução de 64 impe-
diu que aquela figura desse passos mais importantes 
com o intuito de servir nossa Nação. Mais que isso: 
lembremos que o Governo do Sr. Juscelino Kubitschek 
teve planejamento – 50 anos em 5 –, começou com 
propostas, programa, determinação, direção, início, 
meio e fim. Teve régua e compasso. 

Precisamos, além da lembrança de Juscelino Ku-
bitschek, ter governos com planejamento, propostas, 
início, meio e fim, régua e compasso. 

Talvez , Sr. Presidente, o maior legado que Jus-
celino nos deixou seja a respeitabilidade de um gover-
no que pôde e quis planejar, que planejou e executou. 
Por isso devemos, nas referências mais importantes a 
Juscelino Kubitschek, ter a lembrança de que governo 
tem de ter planejamento, organização, método, ativi-
dades tão fundamentais, simples e básicas. É preci-
so que se tenha um governo organizado e planejado. 
Portanto, nesse aspecto, a nossa maior homenagem 
ao grande brasileiro, e grande mineiro também, Jus-
celino Kubitschek.

Mas, Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados, 
nesta convocação extraordinária, tem apreciado ma-
térias de relevante interesse para a Nação, como a 
PEC do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica, que aprovamos ontem, e a questão 
dos agentes comunitários de saúde.

O Governo Lula dá um passo necessário na com-
plementação de atividades e programas que começa-
ram no Governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele 
Governo, o Fundo da Educação Fundamental, o FUN-
DEF, conseguiu inserir na educação básica quase 97% 
das crianças brasileiras. Foi um passo extremamente 
necessário dado no Brasil em momento importante. 
Da mesma forma, o Presidente Lula, resgatando o que 
teve início no Governo anterior, promove a inclusão 
não apenas no ensino fundamental, mas também no 
ensino básico e amplia essa inclusão para a pré-es-
cola, as creches – neste momento, estamos incluindo 
as crianças. Eu e outros fomos instruídos, orientados e 
educados desde cedo, na pré-escola, e conseguimos 
ter acesso a amplos setores da educação no Brasil. 
Se eu pude ter, por que os demais brasileiros também 
não podem? Essa é uma responsabilidade do Estado. 
Promove também a inclusão no ensino do 2º grau.

Os estudantes que saem do ensino fundamen-
tal para o básico na maioria das vezes não encontram 

vagas. Na minha cidade, Feira de Santana, são 120 
mil vagas no ensino fundamental – mais ou menos 60 
mil vagas do Estado e 60 mil vagas do Município. Até 
a semana passada ainda havia vagas na rede pública 
de 1º grau em minha cidade. No entanto, a segunda 
cidade da Bahia, 31ª do Brasil em população, tem ape-
nas 25 mil vagas de 2º grau.

Se  todas as pessoas que entrassem no 1º grau o 
concluíssem – é evidente que muitas não o concluem, 
por variadas razões –, haveria a perspectiva de 120 mil 
alunos concluírem o 1º grau e apenas 25 mil alunos 
passarem para o funil do 2º grau.

Isso provoca, na Bahia, a necessidade de sor-
teio, hoje feito por meio eletrônico. O computador hoje 
consegue de alguma forma evitar – não evita de todo 
– os bilhetes e as famosas recomendações. No entan-
to, na maioria das vezes, na maioria dos Municípios do 
interior da Bahia, essa defasagem faz com que mui-
tas crianças parem de estudar no primário. Ou, então, 
cria-se uma situação muito pior e mais grave, porque 
compromete-se a qualidade, que já vem de certa for-
ma comprometida desde o 1º grau. 

Os professores se esforçam. As suas condições 
têm melhorado. Mas a atualização ainda é pequena. Os 
equipamentos de escolas são completamente precários. 
Muitas escolas não têm computador e a maioria delas 
não têm biblioteca. Muitas escolas têm equipamentos 
sanitários completamente antiquados. A maioria das 
escolas também não têm quadras poliesportivas ou 
áreas para educação física.

Na Bahia, muitas vezes se faz prova escrita de 
educação física numa sala de aula. 

Em razão dessas dificuldades todas, em vez de 
se fazer o 2º grau da forma habitual, em 3 anos, há 
opção de, por meio de cursos e provas, obter o diplo-
ma de 2º grau como se este houvesse sido concluído. 
As pessoas que assim fazem, devido à insuficiência 
do que aprenderam, encontram dificuldades logo em 
seguida, nos concursos vestibulares ou no acesso aos 
mais diversos empregos ou áreas de ensino.

Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que essa realidade esteja começando a acabar. É 
verdade que o FUNDEB não vai ser implementado de 
vez, mas aos poucos. Contudo, espero que, ao longo 
dos próximos anos, com a participação de Estados 
e Municípios, possa haver um acesso maior e mais 
qualificado, para que crianças possam ser mantidas 
nas escolas, como se faz na maioria dos países, por 
12,13,14,15 anos ou mais.

O grande salto que a Coréia deu na qualificação 
do ensino foi estimular a permanência de crianças 
na escola por um longo período, para ampliar e sedi-
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mentar o conhecimento e o país poder dar um grande 
salto no futuro.

A  proposta é do Governo, mas nós é que vamos 
aperfeiçoá-la, até porque as creches não estavam in-
cluídas no projeto inicial. O que vem do Executivo para 
ser analisado por esta Casa, seguramente não sai da 
mesma forma. Na maioria das vezes, sai melhorada. 
Este Poder deu grande contribuição para o aperfeiço-
amento do FUNDEB. 

Cabe-nos agora, já que estamos na preparação 
do Orçamento de 2006, alocar os recursos necessários 
para a sua implantação e para que, nos próximos anos, 
possamos dar ampla cobertura às nossas crianças, e 
elas possam concluir o 2º grau. A partir do momento 
em que melhorarmos o nível educacional do País, da-
remos um grande salto. 

Como professor, considero importante termos 
aluno nas escolas e escolas bem-feitas. Porém, o mais 
importante é termos professores em boas condições: 
preparados, com salários dignos, com acesso aos 
meios de informática e a bibliotecas adequadas. O 
Brasil tem em seus professores, homens e mulheres, 
o grande instrumento para dar seu salto para o futuro. 
Como professor da Universidade Estadual de Feira 
de Santana, é o que faço todos os dias, aprendendo 
e ensinando, para que possamos, conjuntamente, dar 
o grande salto que este País precisa. 

A Câmara dos Deputados cumpre, nesta convo-
cação extraordinária, um grande papel na aprovação 
do Fundo da Educação Básica. 

O segundo ponto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, diz respeito à aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7. O Brasil tem mais de 300 
mil pessoas trabalhando como agentes comunitários 
de saúde. 

Essa proposta começou no Ceará há um bom 
tempo, quando os agentes comunitários exerciam a 
função de ir de casa em casa, fazendo visitas, iden-
tificando as doenças e os doentes, vacinando, traba-
lhando forte e basicamente na redução da mortalida-
de infantil. A redução da mortalidade infantil do País 
deve à ação desses homens e dessas mulheres que, 
durante todos os dias, de forma anônima, caminhando 
pelas ruas das cidades onde viviam, dirigiam-se para 
dentro das casas, local no qual nascem as doenças. 
É justamente dentro das casas que surgem as doen-
ças, portanto, é onde elas devem ser identificadas e, 
se possível, evitadas. 

A idéia dos agentes comunitários, após tantos 
anos, foi adotada em outras regiões e começa a se 
disseminar no País. Ontem, concluímos a aprovação 
da PEC nº 7. E esses agentes passam a ter, como 
qualquer cidadão brasileiro, segurança no trabalho. Até 

a semana passada, se essas pessoas adoecessem, 
seguramente não teriam nenhuma assistência. A par-
tir de agora, elas serão contratadas pelas Prefeituras 
Municipais e terão sua situação funcional regularizada. 
Muitas  dessas pessoas já trabalham há algum tempo 
e precisam da retroatividade para ter garantia de apo-
sentadoria e assistência social.

O terceiro ponto, Sr. Presidente, diz respeito aos 
agentes de endemias, que devem ser considerados 
como os agentes comunitários de saúde.

Endemias, senhores, é diferente de epidemia. 
Epidemia surge e desaparece; endemia, persiste. A 
endemia mais divulgada agora é a de AIDS. No Rio de 
Janeiro ela toma caráter epidêmico. Após as chuvas, a 
tendência é que aumentem as endemias. Isso pode e 
vai acontecer. Lamentavelmente, pode ocorrer mortes 
por dengue hemorrágica, como no passado. 

Tanto os agentes comunitários, quanto os de 
endemias precisam e devem ser considerados. São 
pessoas que lutam e lutarão cada vez mais ao nosso 
lado para reduzir a mortalidade.

O Sr. Wagner Lago – Concede-me V.Exa. um 
aparte?

O SR. COLBERT MARTINS – Ouço V.Exa. com 
prazer.

O Sr. Wagner Lago – Obrigado, nobre Deputado. 
Gostaria de cumprimentar V.Exa. por fazer uma espé-
cie de inventário dos trabalhos do Congresso Nacional 
nesta convocação extraordinária. Realmente, o traba-
lho da Casa está sendo extraordinário. Frisaria, nobre 
Deputado, apenas a votação do projeto dos agentes 
comunitários de saúde, conquanto tenha sido também 
da maior importância a aprovação do FUNDEB, que 
amplia, torna mais laico, digamos assim, os recursos 
da educação, abrangendo, além do fundamental, a pré-
escola, o jardim de infância e as creches. Quero  dizer 
a V.Exa., Deputado Colbert Martins, que a aprovação 
da matéria sobre os agentes comunitários de saúde é 
mais do que um avanço, constitui-se numa simbologia 
própria. Há mais de 15 anos, o País vem sucateando 
os serviços básicos do Estado, sobretudo os de saú-
de. A tese neoliberal que prevaleceu, mas que já está 
começando a definhar e a fazer vítimas, tomou conta 
daquilo que era dever e obrigação do Estado. A vota-
ção dos projetos do FUNDEB e dos agentes comuni-
tários de saúde é emblemática. Somos do tempo em 
que havia DENERU e SUCAM e os mata-mosquitos 
iam até o povoado de bicicleta, a cavalo, a pé, de ca-
noa, ou de qualquer outro meio. A malária, por exem-
plo, que estava sendo debelada há 10 anos, 15 anos, 
hoje está ao redor das Capitais. A dengue, como V.Exa. 
fez referência, está se alastrando tanto no Rio de Ja-
neiro quanto nas cidades do Nordeste. Fui vítima da 
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dengue, a maior doença que contraí em minha vida. 
Graças a Deus não foi hemorrágica. Grande parte dos 
brasileiros estão, nesses anos todos, a descoberto por-
que não temos uma medicina preventiva. Os agentes 
comunitários de saúde são a presença do Estado no 
povoado. Estamos resgatando esses direitos. V.Exa. 
faz, e muito bem, um inventário dos grandes projetos 
que aprovamos. Muitas vezes, a mídia faz questão de 
obscurecer nosso trabalho. Estamos com 100% de 
presença na Casa, cuidando de assuntos dessa na-
tureza. Parabéns a V.Exa.!

O SR. COLBERT MARTINS – Obrigado, Depu-
tado Wagner Lago, pelo aparte, o qual incorporo ao meu 
pronunciamento. Reitero a V.Exa. que um novo vírus, 
o tipo 4, está sendo introduzido no Brasil. As pessoas 
que já contraíram, como V.Exa., algum tipo de vírus, 
se contrair outro tipo, o cruzamento deles pode provo-
car, Deus me livre, a hemorragia. Estamos correndo 
um risco grave! O entendimento é de que precisamos 
estar completamente equipados para vencer mais esse 
obstáculo. Portanto, os agentes de endemias são cada 
vez mais fundamentais. Acho que fizemos justiça.

Ouço o nobre Deputado Humberto Michiles.
O  Sr. Humberto Michiles – Nobre Deputado 

Colbert Martins, tenho oportunidade de conviver com 
V.Exa. nesta Casa, sobretudo na Comissão Mista de 
Orçamento, e não me surpreende o discurso de V.Exa., 
um Deputado atuante, responsável e brilhante. Gos-
taria de ressaltar 2 pontos. Primeiro, a aprovação do 
FUNDEB. V.Exa. citou que é professor da universidade 
da sua cidade.

O SR. COLBERT MARTINS – Da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. 

O Sr. Humberto Michiles – V.Exa. como professor 
sabe a importância do FUNDEB e realça o valor de se 
investir na educação. Queria chamar a atenção para a 
repercussão das votações desta Casa na imprensa. A 
derrubada da verticalização foi manchete em todos os 
jornais, nas rádios e televisões, mas a aprovação do 
FUNDEB, que é de importância transcendental e irá 
beneficiar gerações e gerações, mereceu um espaço 
muito reduzido da mídia. Não vamos mudar a situação 
do País se não houver engajamento da sociedade, se 
não houver a consciência de que precisamos efetiva-
mente investir na educação. Lamentavelmente, a mídia 
não abre o espaço necessário para noticiar a aprovação 
de uma medida como a do FUNDEB, que beneficiará 
alunos do ensino médio e da educação infantil. Cum-
primento V.Exa. pela profundidade do discurso. Com 
relação à saúde, no ano passado, a região amazônica 
fechou com mais de 500 mil casos de malária. Vou repe-
tir para V.Exas.: mais de 500 mil casos de malária. Isso 
é uma catástrofe! O País não pode conviver com um 

número desses. E vozes como a de V.Exa. e de outros 
Parlamentares se levantando nesta Casa certamente 
farão com que as autoridades competentes coloquem 
a mão na massa e se lembrem que há 15 anos, 20 
anos, como disse o Deputado que o aparteou, a ma-
lária já estava praticamente banida da nossa região e 
do País, e hoje é responsável por mortes e por deixar 
pessoas incapacitadas para a atividade profissional. 
Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento. 

O  SR. COLBERT MARTINS – Agradeço ao Depu-
tado Humberto Michiles o aparte, o qual incorporo ao 
meu pronunciamento. 

Temos, sim, enorme responsabilidade em relação 
à malária, que não está apenas na Amazônia, nem so-
mente em minha cidade, mas em todo o País. A malária 
deixou de ser ameaça apenas para o Amazonas. Ela 
é uma ameaça para todo o País. Devemos continuar 
os estudos que buscam uma vacina. Precisamos bus-
car cada vez mais – e temos capacidade técnica para 
isso – o controle e a erradicação dessa doença, que 
não interessa aos países ricos. Nos países ricos não 
há malária, aqui sim. As pesquisas nos países ricos 
dizem respeito a doenças que atingem pessoas que 
possuem renda alta. Não se interessam pela Amazô-
nia; por isso, não há pesquisas nessa área. Precisamos 
pesquisar e vencer as doenças tropicais.

Quero concluir a análise que faço sobre os agen-
tes comunitários e os agentes de endemias. A vitória 
que aqui conquistamos – e com certeza também se-
remos vitoriosos no Senado Federal – deveu-se ao 
trabalho e à força de cada um de nós. Aliás, deveu-se 
muito mais à força que V.Exas., homens e mulheres, 
têm na comunidade, na rua e no bairro onde atuam 
todos os dias. E cada vez com mais força, sem influ-
ências políticas, todos serão admitidos por seleção 
pública e exercerão com tranqüilidade o mister que 
melhor conhecem.

Sr. Presidente, nesta última semana da convo-
cação extraordinária, seremos desafiados a aprovar a 
Medida Provisória nº 275, que pretende melhorar as 
condições do SIMPLES. Durante anos, não apenas 
este mas também o Governo passado, por não corri-
girem as tabelas do SIMPLES, permitiram a elevação 
da arrecadação que em vez de melhorar as condições 
das micro e pequenas empresas demitiram pessoas. 
Por quê? Porque os pequenos empresários passaram 
a pagar menos imposto, e o SIMPLES veio para que 
as pequenas e microempresas pagassem menos im-
posto. É isso que queremos. Falo em nome do PPS 
e de muitos Parlamentares nesta Casa – o Deputado 
Beto Albuquerque está acenando positivamente. Va-
mos lutar para aprovar a Medida Provisória nº 275. 
Se pudermos, iremos melhorá-la. Espero que a área 
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econômica do Governo tenha sensibilidade para isso, 
e juntos daremos a este Poder – não vou falar Casa 
– condições para reduzir a carga tributária no Brasil. 
A  Medida Provisória nº 275, mesmo com limitações, 
reduz a carga tributária. Se pudermos aperfeiçoá-la, 
ela será melhor. 

O PPS quer aprovar a reforma tributária. Enten-
demos que ela é absolutamente necessária. É preciso 
acabar com o ICMS nos Estados, pois cada Estado 
define o ICMS do jeito que quer, cada um dá vantagens 
fiscais do jeito que quer. Essa guerra fiscal não leva à 
redução de carga tributária. Queremos a redução da 
carga tributária. A Medida Provisória nº 275, do SIM-
PLES, promove, embora de forma limitada, a redução 
de carga tributária. O PPS quer trazê-la à discussão.

No caso das pequenas e microempresas, pode-
remos alcançá-la na próxima semana na medida pro-
visória, que tem efeito imediato.

Chamo a atenção – perdoem-me, Sras. e Srs. 
Deputados – para o fato de que a Medida Provisória 
nº 275, do SIMPLES, tem efeito imediato. Se apro-
vada, ela entra em vigor, evidentemente, e daremos 
ao Governo a condição clara de transformá-la em lei. 
Aprovar a Medida Provisória nº 275 significa reduzir a 
carga tributária já.

Ao votarmos na terça-feira ou na quarta-feira, es-
taremos promovendo a redução de carga tributária já. 
Apoiamos as pequenas e microempresas. Precisamos 
melhorar e ampliar o projeto, mas o efeito das pequenas 
e microempresas apenas se dará em 2007. E devemos 
aprovar o projeto, que é prioritário para nós. Entende-
mos que mais prioritário ainda é aprovarmos a Medida 
Provisória nº 275, do SIMPLES, tendo a certeza, ao 
final da convocação extraordinária, de que discutimos 
assuntos importantes. Aliás, não apenas discutimos, 
mas também aprovamos. 

Um deles, cito como último, seria exatamente 
desonerarmos um pouco a tão sofrida classe de pro-
dutores no Brasil, que tem de tirar mais dinheiro para 
dar ao Governo, embora a sociedade receba cada 
vez menos dinheiro do Governo. Quando o dinheiro 
sai do Governo para a sociedade, ele se transforma, 
na maioria das vezes, em emprego. É isso que dese-
jamos. Queremos emprego e trabalho. 

Sr. Presidente, encerro, declarando a minha con-
fiança no Poder Legislativo. Com todas as dificulda-
des e críticas, somos o fiel, o que assina e sublinha a 
democracia. Quem quiser olhar um pouco para trás, 
lembre-se de Juscelino, depois a ditadura e a seguir 
a liberdade novamente. O que precisamos ter é um 
Poder Legislativo cada vez mais forte. Confio no Po-
der Legislativo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Colbert Martins, 
o Sr. João Caldas, 4º Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Manato, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O   SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a insensibilidade, a falta de respeito e 
a desqualificação irresponsável de pessoas e institui-
ções vêm se tornando uma prática sistemática e – por 
que não dizer? – já consolidada como linha editorial 
da revista Veja.

Mais uma prova dessa linha tendenciosa e depre-
ciativa da revista está à página 92 da edição nº 1.938, 
de 11 de janeiro de 2006. Lá, a publicação de um des-
taque com o título O Pecado da Demagogia insulta e 
desrespeita o Padre Júlio Lancellotti.

Respondo à Veja que o Padre Júlio Lancellotti 
não cometeu pecado algum. O que ele faz é assistir, 
apoiar, denunciar violações aos direitos, insurgir-se 
contra chacinas, exigir providências das autoridades 
para solucionar problemas e atender demandas em 
benefício dos “mendigos, menores abandonados e 
loucos que vagam pelas ruas de São Paulo” (ainda 
bem que Veja reconhece a existência desses seres 
humanos!). 

A ação do Padre Júlio Lancellotti na Pastoral da 
Rua é reconhecida universalmente e tem merecido os 
mais meritórios testemunhos de organismos nacionais 
e internacionais que lidam com questões relacionadas 
aos direitos humanos e dos cidadãos.

Sob o pretexto de manifestar sua preocupação 
com a necessidade de defender as “políticas públi-
cas” da atual administração de São Paulo (José Ser-
ra/PSDB), Veja não demonstra escrúpulos ao rotular 
o Padre Júlio Lancellotti de “líder de uma organização 
política ligada ao PT”.

Questiono:

a) com que autoridade Veja exerce esse 
tipo de patrulhamento político?

b) Veja pretende categorizar pessoas, 
sejam lideranças ou não, ligadas ao PT? Qual 
a categoria dessas pessoas? Melhores, pio-
res, ou o quê?

c) trata-se de um novo preconceito po-
lítico-ideológico? 

Parece-me, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, com algo que a História já sofreu e regis-
trou. Algo como aqueles patrulhamentos feitos pela 
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Gestapo. Teria esse atual algum viés com aquele que 
a humanidade já defenestrou?

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o 
tempo responderá a essas questões e, mais ainda, tes-
temunhará sobre o futuro desse tipo de jornalismo. 

Como cristão e representante do povo, manifes-
to minha total e irrestrita solidariedade ao Padre Júlio 
Lancellotti, às pastorais sociais da Igreja Católica e, 
principalmente, a todos os desprovidos, desvalidos, 
sem-teto, excluídos, mendigos, menores abandona-
dos, enfim, todos aqueles que necessitam da bondade 
humana e da misericórdia divina.

Talvez, algum dia, a energia e a força desses 
cidadãos conquistem espaços dignos e justos de pu-
blicações que, diferentemente de Veja, tenham real 
compromisso com a verdade e a liberdade!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSB.

Deputado Beto Albuquerque, embora V.Exa. dis-
ponha de 9 minutos, peço-lhe a gentileza de manter-
se no prazo de 5 minutos, uma vez que estamos no 
Grande Expediente.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Perfeitamente, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, distinta 
assistência da TV Câmara, causou-me estupefação 
a reação da Oposição à divulgação que estamos fa-
zendo dos resultados, dos números e conquistas do 
Governo.

Disse a Oposição até que, ao reivindicarem co-
nhecer em detalhes os números de todas as áreas, já 
estavam os Líderes da base de apoio ao Governo se 
perfilando para começar a campanha eleitoral. Ora, ao 
acusar o Governo de nada fazer, o que faz a Oposição 
senão proferir ataques gratuitos com fins eleitorais, ou 
eleitoreiros!

É dever do Governo dizer à sociedade o que está 
fazendo. É dever de todos nós que integramos a base 
de apoio ao Governo dizer à sociedade, e com orgulho, 
tudo o que estamos fazendo. É preciso dizer, sim – e 
talvez isso incomode os que torcem contrariamente ao 
Governo do Presidente Lula –, que teremos neste ano 
11 bilhões de reais para a área de infra-estrutura – aí 
compreendidos estradas, portos e hidrovias. 

Melhoramos muito, desde o começo deste Gover-
no, os níveis de empenho e de investimentos. A malha 
rodoviária federal pode ainda ter problemas, os quais 
estão com os dias contados. Há grande investimento 
planejado pelo Ministério dos Transportes, coordenado 
pelo Ministro Alfredo Nascimento e sua equipe. Isso era 

uma necessidade, e o Governo não se fez de rogado, 
tanto que destinou 29% dos recursos arrecadados com 
a CIDE, o Imposto dos Combustíveis, a Governadores 
e Prefeitos, para que também Estados e Municípios re-
cebessem investimentos em infra-estrutura. O  restante 
dos recursos da CIDE estão quase que integralmente 
alocados no Ministério dos Transportes, no DNIT, para 
investimentos, que sem dúvida alguma melhorarão o 
escoamento de produção do País. 

O Governo do Presidente Lula está chegando a 
mais de 22 bilhões de reais aplicados todos os anos 
nas áreas sociais. Isso é um número e não um chute, 
mas talvez seja um palpite na má vontade daqueles 
que não querem reconhecer a capacidade de envolvi-
mento social com dezenas de programas sociais que o 
Governo do Presidente Lula está apresentando. 

Neste Governo, há 130 mil estudantes fazendo 
cursos de graça em universidades privadas pelo PROU-
NI. Neste ano, mais 100 mil jovens que jamais pode-
riam entrar numa universidade privada conseguiram 
chegar lá, porque o PROUNI é um programa gratuito, 
oferecido pelo Ministério da Educação, no Governo do 
Presidente Lula. 

Retomamos a ampliação do ensino técnico, do 
ensino profissionalizante. O Governo Fernando Henri-
que Cardoso, por lei, proibiu a expansão. Revogamos 
a lei. Com 50 milhões de reais neste ano, faremos com 
que 25 escolas sejam ampliadas em todos os Estados 
brasileiros, com preferência para o Norte do Brasil, que 
nunca teve na história a oportunidade de ter o ensino 
técnico/profissional, mas agora em muitas regiões do 
Norte e em outros Estados também, inclusive lá no meu 
Rio Grande do Sul, funcionarão esses cursos. 

O envolvimento do Governo com a agricultura 
familiar é incontestável. Antes nunca houve 10 bilhões 
por ano de investimentos na agricultura familiar, na 
pequena agricultura. 

A nossa política externa está correta. Abrimos o 
mercado para o mundo asiático, para o continente afri-
cano, para o mundo árabe. Fomos buscar novas rela-
ções financeiras. Batemos recordes em exportações.

Digo à nobre Oposição ao nosso Governo que 
estamos dispostos a fazer qualquer debate, mostrar 
quaisquer números. Podem escolher o assunto: câm-
bio, juros, inflação, Risco Brasil, taxa de desemprego, 
crescimento do PIB, investimento em saneamento 
e habitação. O que quiserem. Não há nenhum setor 
em que o Governo Fernando Henrique Cardoso seja 
capaz de ultrapassar o mérito e as conquistas do Go-
verno Lula. 

Vamos continuar trabalhando, porque é disso 
que o Brasil precisa.



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06475 

O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Davi Alcolumbre, do PFL 
do Amapá, que fez parte da bancada do PDT, com bri-
lhante atuação. S.Exa. dispõe de até 25 minutos.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE (PFL – AP. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aproveito este espaço do Grande Expediente 
para retratar uma situação verdadeiramente absurda 
a qual estão submetidos os servidores dos extintos 
Territórios federais.

Transformados em Estados, seus servidores pú-
blicos, no exercício regular de suas funções, passaram 
a integrar quadros em extinção e a serem colocados à 
disposição dos novos Estados, na condição de cedidos, 
até o aproveitamento definitivo em órgãos públicos fe-
derais, em cargos compatíveis com as suas atribuições 
anteriores. A cessão desses servidores, que deveria 
ter caráter transitório, perenizou-se. O que deveria ser 
temporário tornou-se permanente.

Não podemos admitir que os servidores federais 
dos ex-Territórios continuem lotados em quadros em 
extinção. Afinal, permanecem exercendo as suas atri-
buições e trabalham com garra e perseverança. São 
pagos pela União. Deveriam, portanto, ser enquadra-
dos em Ministérios que mantenham afinidade com os 
cargos e as atividades por eles exercidos.

Desde a criação do quadro em extinção dos ser-
vidores dos ex-Territórios, Governo após Governo, Le-
gislatura após Legislatura, as bancadas do Amapá, de 
Roraima, de Rondônia, do Acre e até do antigo Distrito 
Federal – hoje Estado do Rio de Janeiro – têm-se des-
dobrado numa luta cada vez mais ferrenha na defesa 
desses servidores.

A todo momento, caros colegas, somos taxados 
ou vistos, em nossos Estados, como inertes e insensí-
veis às situações impostas pela União a esse quadro 
de servidores.

Infelizmente, toda nossa luta, como a de Parla-
mentares que nos antecederam, foi e tem sido em vão. 
Nesta Casa, já convidamos e convocamos Ministros, 
como o ilustríssimo Sr. Pedro Malan, Ministro da Fa-
zenda, o ilustríssimo Sr. Martus Tavares, Ministro do 
Planejamento, ambos da era Fernando Henrique Car-
doso, e o Sr. Paulo Bernardo, nosso colega Deputado 
Federal, do Governo atual. 

Inúmeras vezes as bancadas de Roraima, Ron-
dônia e Amapá estiveram no Ministério do Planeja-
mento, na Secretária de Recursos Humanos, expondo, 
questionando, formalizando, brigando, propondo e cla-
mando por uma definição nas questões relacionadas 
a esses servidores. 

E  tal como uma bola de neve, as situações vão 
se acumulando, se empoeirando em processos que 
nunca têm solução.

Exemplos? Temos aos montes: os professores 
sem aumento e sem a gratificação que outros profes-
sores federais, nas mesmas condições, já possuem; os 
médicos e as enfermeiras; os agentes administrativos e 
agentes de portaria; os policiais civis e militares, além 
de bombeiros, que estão em absoluta desigualdade 
em relação ao Distrito Federal, por exemplo.

Há casos de servidores afastados sem o devido 
processo administrativo legal. São servidores munici-
pais que, quando da transformação dos Territórios em 
Estado, não foram encampados aos quadros da União, 
e que deveriam ter sido por direito. São servidores sem 
enquadramento de carreira, como o caso dos fiscais 
federais agropecuários. São inúmeros processos ad-
ministrativos que se acumulam, sem qualquer atenção 
ou mesmo respeito aos preceitos legais.

O Sr. Eduardo Seabra – Permita-me V.Exa. um 
aparte?

O SR. DAVI ALCOLUMBRE – Com prazer, Ex-
celência.

O Sr. Eduardo Seabra – Deputado Davi Alco-
lumbre, jovem lutador pelo Estado do Amapá, para-
benizo V.Exa. por utilizar o precioso tempo do Gran-
de Expediente para falar dessas grandes injustiças e 
dessa odiosa discriminação que vêm sendo pratica-
das sistematicamente, governo após governo, desde 
a transformação dos Territórios do Amapá, Roraima e 
Rondônia em Estados por parte do Governo Federal. 
Deputado Davi Alcolumbre, peço permissão a V.Exa. 
para ler um trecho do discurso do Presidente Lula, 
quando, em visita ao nosso Estado, no dia 20 de de-
zembro, assim se expressou: (...) Eu queria dizer que 
nós temos problemas. Veja: foi criada a gratificação 
para os professores de 1º e 2º graus aqui do Estado, 
recebi a informação do Ministério do Planejamento: um 
reajuste médio de 61% (...) Eu agora acabei de ligar 
para o Ministro do Planejamento, ali da sala em que eu 
estava com Deputados e Senadores, e o Ministro Pau-
lo Bernardo, que  nós tínhamos constituído um grupo 
de trabalho que terminou o serviço, nós analisamos 
que em Rondônia houve um caso parecido com o que 
está acontecendo aqui no Amapá. E foi resolvido o 
caso de Rondônia. Portanto, não pode ter dois pesos 
e duas medidas. (...) Eu disse aos Senadores e digo 
aos Deputados que é preciso que eles também aju-
dem a conversar com o Tribunal de Contas da União 
para tirar todos os empecilhos, e que a gente possa, 
já no começo do ano, estar com a situação de todos 
os servidores regularizada. E essas coisas, então, têm 
que ser resolvidas, e eu quero dizer para vocês que, no 
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mais tardar, no começo do ano, aos nossos Deputados 
e Senadores, ao nosso Governador e ao nosso Prefei-
to, vão poder dar essa boa notícia para todos. Então, 
Deputado Davi, é a palavra do Presidente da República, 
que reascendeu a esperança no coração de milhares 
de servidores. Acreditamos na palavra do Presidente 
Lula, mas entendemos necessário que S.Exa. deter-
mine, especialmente ao Ministério do Planejamento, 
a não-prática desse tipo de discriminação contra aos 
servidores dos ex-Territórios. Começamos, no final do 
ano, em dezembro, a receber a GEAD, a gratificação a 
que se referiu o Presidente. Imediatamente, a Advoca-
cia da União entrou com uma ação para suspender o 
pagamento. Acredito que o Presidente Lula não tenha 
conhecimento desse fato, porque não é possível que 
S.Exa. assuma compromissos e seus advogados ajam 
de maneira contrária. O Ministério do Planejamento de-
turpa o comando legal da transformação dos Territórios 
Federais em Estados, segundo o qual os servidores 
passem a figurar em quadros em extinção. Parece que 
eles entenderam que os servidores é que devem ser 
extintos, devem ser massacrados; não entendem ou 
não querem entender que os servidores federais são 
pagos pelos cofres da União. Citei esse exemplo na 
Secretaria de Recursos Humanos. Os professores dos 
ex-Territórios lecionam para brasileiros e não para es-
trangeiros. Estão no Brasil, são professores federais. 
É  mais do que correto e é medida de justiça que eles 
sejam pagos de maneira isonômica aos demais pro-
fessores da rede federal de ensino. Essa mesma dis-
criminação se aplica às demais categorias, como a de 
policiais e de servidores que fazem parte do PCC, da 
Lei nº 6.550, de 1978. Até hoje, em todas as propostas 
de planos de cargos discutidas por várias agremiações 
sindicais, como CONDSEF e outras, naquelas intermi-
náveis mesas de negociação com o Governo Federal, 
a burocracia do Ministério do Planejamento insistiu em 
não incluí-los entre aqueles que serão beneficiados. E 
muito tempo decorreu sem que um possível plano de 
carreira fosse apresentado. O Governo passado pro-
meteu por 8 anos esse plano de cargos, mas não o 
implementou. O atual, já em seu quarto ano, também 
nada fez. É importante analisar a questão com justi-
ça e não com discriminação. Tenho certeza de que o 
Presidente Lula, por sua própria origem de trabalhador 
advindo do movimento sindical, não admite esse tipo 
de tratamento. Deputado Davi, junto minha voz à de 
V.Exa., meu clamor à sua veemente cobrança, para que 
não haja mais esse tipo de discriminação. Lembro que 
na quinta-feira passada, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o Presidente Lula anunciou à Nação brasileira 
o reinício da oferta, por parte do Governo Federal, de 
ensino profissionalizante, de aumento da rede federal 

de educação tecnológica. E lembro dessa expressão 
de S.Exa.: Imaginem que havia uma lei que proibia 
que se criassem novas escolas federais. Eu acabei de 
revogar essa lei. De fato, quando S.Exa. sancionou a 
Lei nº 11.125, restabelecendo a possibilidade de se 
criar escolas federais, revogou essa proibição. Mas é 
preciso que o Presidente proíba que no seu Governo 
existam discriminações e tratamentos diferenciados, 
como o destinado aos servidores dos extintos Territó-
rios Federais. Deputado Davi, mais uma vez, manifes-
to minha felicidade por V.Exa. ter escolhido este tema 
que hoje aflige não só o Estado do Amapá. É preciso 
que aproveitemos também para falar em nome dos 
servidores de outros ex-Territórios, como Rondônia e 
Roraima, e até dos servidores estaduais. Muito obri-
gado pelo aparte, Deputado.

O  SR. DAVI ALCOLUMBRE – Obrigado, Depu-
tado Eduardo Seabra.

Sr. Presidente, há casos em que esses servidores 
são simplesmente retirados da folha, de um momento 
para outro. Eles são obrigados a entrarem pelos me-
andros de nossa Justiça, cujas decisões, sabemos, 
levam anos e anos, especialmente as lides contra o 
Poder Público.

Não queremos, caros colegas, entregar a conta à 
viúva, como de vez em quando ouvimos por aí. Quere-
mos apenas justiça, que se definam essas situações, 
que, como disse anteriormente, beiram ao absurdo e 
ao descaso.

Hoje, a maior parte da mão-de-obra no serviço 
público no meu Estado é ainda composta por servido-
res do ex-Território Federal.

O Estado do Amapá tem apenas 16 anos e, 
dentro de suas limitações, tem formado seus próprios 
quadros de servidores estaduais em substituições a 
esses. Sabemos também ser impossível nos próximos 
anos a substituição completa desses servidores fede-
rais por quadros estaduais por 2 motivos principais. O 
primeiro, a falta de capacidade financeira; o segundo, o 
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tão 
fundamental para o equilíbrio das contas públicas. 

Há um esforço gigantesco dessas bancadas em 
propiciar a esses servidores o que lhes é de direito, 
mas esbarramos sempre nas decisões, ou melhor, nas 
indecisões do Poder Executivo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Gervásio 
Oliveira.

O Sr. Gervásio Oliveira – Deputado Davi Al-
columbre, o trabalho e o dinamismo de V.Exa. nesta 
Casa têm sido pautados exatamente pela determina-
ção e coragem em chegar à tribuna com firmeza, com 
convicção e falar em prol do nosso Estado, o Amapá. 
E o discurso de V.Exa., Deputado Davi Alcolumbre, 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06477 

é muito mais abrangente na tarde de hoje, está pug-
nando pelos servidores federais do nosso Estado, de 
Rondônia, de Roraima e parte também do Acre. V.Exa. 
tem sido um lutador pelas causas da Amazônia e, por 
isso, está de parabéns também pelo tema que esco-
lheu. Várias vezes, como diz V.Exa. no seu discurso, 
já nos reunimos com assessores e Ministros deste 
Governo. Tenho certeza absoluta de que o Presidente 
Lula também é sensível a essa causa, por tudo o que 
já disse o Deputado Eduardo Seabra, pela sua história, 
pela sua luta, pela sua origem, assim como o Minis-
tro Paulo Bernardo. Que continuemos incorporando o 
espírito dos índios guerreiros tucujus lá da nossa ter-
ra. E por falar em tucujus, Deputado Davi Alcolumbre, 
abro um parêntese no seu discurso para parabenizar 
a cidade de Macapá, que, no próximo sábado, dia 4 de 
fevereiro, completará 248 anos de existência. Externo  
meus parabéns ao povo de Macapá pela forma com 
que tem conduzido a história daquela cidade. Depu-
tado Davi Alcolumbre, parabéns pelo discurso e pela 
firmeza ao cobrar do Governo Federal, da tribuna da 
Casa, a realização de projetos para a Amazônia e o 
Estado do Amapá.

O SR. DAVI ALCOLUMBRE – Agradeço o aparte 
ao Deputado Gervásio Oliveira, um lutador em defesa 
das causas do nosso Estado.

É fato que em nenhum governo, seja no atual, 
seja nos anteriores, o diálogo em nenhum momento 
faltou. Reconhecemos também que parte dos grupos 
técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planeja-
mento têm discutido conosco ao longo desses anos, 
mas, infelizmente, não produziram solução para esse 
problema.

Todas as vezes somos sempre recebidos, ouvi-
dos e até elogiados por nossa luta em defesa desses 
servidores. Mas, de fato, todas essas fases já se en-
cerraram. O que buscamos é um resultado definitivo, 
pois, como mencionei anteriormente, a bola de neve 
está ficando cada vez maior.

Diversos movimentos de greve, paralisação e ma-
nifestações já passaram pelos corredores e gabinetes 
da Esplanada. Infelizmente, o eco das reivindicações, 
justas e democráticas, não tocou nem sensibilizou as 
canetas da burocracia.

A situação é tão grave, caros colegas, que um 
número enorme de Parlamentares já passou por esta 
tribuna para falar e apelar por esses servidores, mas 
nada foi resolvido até hoje. Aqui, por exemplo, até Par-
lamentares de outros Estados alheios a esses proble-
mas, como nosso colega Mauro Benevides, do Ceará, 
e o próprio Presidente da Casa, Aldo Rebelo, quando 
ocupava o cargo de Ministro, têm pleno conhecimen-

to da grave situação desses servidores, inclusive se 
propondo a nos ajudar nessa jornada.

Inúmeras vezes recorremos aos Relatores-Gerais 
do Orçamento para inserir os reclames desses servi-
dores. Suas correções salariais, suas gratificações, 
enfim, sua vida e a de suas famílias.

Uma centena de proposições legislativas, às ve-
zes protocoladas de forma desesperada, estão trami-
tando nesta Casa, mas simplesmente continuamos a 
esbarrar em uma decisão que deve ser tomada, ape-
nas e definitivamente, pelo Poder Executivo.

É  fato que 8 anos se passaram na gestão anterior 
sem uma definição, infelizmente. Agora, caros colegas, 
sabemos que o atual Governo tem ainda um ano pela 
frente e que, nesse tempo, poderá, sim, adotar as so-
luções que tanto aguardamos para essa categoria de 
servidores que, a meu ver, tem sido deliberadamente 
excluída das soluções proporcionadas a outras cate-
gorias de servidores dos quadros da União.

Assim, Sr. Presidente, reitero meu apelo às auto-
ridades do Governo Federal, aos Ministros Paulo Ber-
nardo, Antonio Palocci e Jaques Wagner, ao Secretário 
de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Sr. Sérgio Mendonça, para que possam produzir um 
resultado definitivo, especialmente sobre as situações 
mais graves e absurdas a que esses servidores, inde-
fesos, estão submetidos. Repito: já não há mais sobre 
o que dialogar. Exauridas estão todas nossas conver-
sas, justificativas, soluções e sugestões.

Os servidores, nas Capitais e no interior, estão 
descrentes e simplesmente nos acusam de falta de em-
penho e interesse nas questões a eles relacionadas.

Por inúmeras vezes nos foi pedido tempo. Criaram-
se comissões e grupos de trabalho, mas desde o início 
da gestão FHC as indefinições permanecem. Várias 
vezes, associações, sindicatos e grupos de servidores 
representados aqui estiveram, seja nos Ministérios, seja 
em nossos gabinetes, numa busca constante e inócua 
pela definição de sua situação funcional.

Estamos aguardando explicações sobre as regras 
que serão estabelecidas para esses servidores, uma 
vez que todos os outros já têm as suas praticamente 
defendidas.

Ante a minha base, argumentos não mais existem. 
Há muito tempo já estamos aguardando por uma solu-
ção. O caso não é simplesmente pedir que esperemos, 
mas dizer a todos nós qual é a solução. Hoje. Agora.

Faço um apelo à Ministra Dilma Rousseff para 
que se dedique ao assunto e, por intermédio de seus 
auxiliares, determine que, de uma vez por todas, seja 
resolvida essa questão. Esse é o desejo de todos nós 
das bancadas do Amapá, de Rondônia e Roraima.
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Recentemente, como citado pelo Deputado Edu-
ardo Seabra, o Presidente Lula esteve em meu Estado, 
o Amapá, e lá, caros colegas, deixou perante esses 
servidores uma mensagem de esperança, que no iní-
cio deste ano, o mais tardar, poderíamos dar uma boa 
notícia aos nossos servidores.

Assim , caros colegas, cá estou para cobrar essa 
boa nova, que em alguns casos pode vir até por me-
dida provisória, mas que certamente não nos senti-
remos diminuídos se vier em forma de projeto de lei 
para termos tempo de apreciar e discutir com muita 
clareza matéria tão relevante para esses servidores. 
Servidores que estão hoje formando um quadro em 
extinção, mas que, verdadeiramente, eles é que estão 
caminhando para esse processo.

Já aprovamos aqui situações como a da Polícia 
Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dos docentes 
das universidades federais, entre outros. No entanto, 
os servidores dos ex-Territórios Federais continuam 
aguardando há 10 anos.

Vale lembrar que esses servidores são verda-
deiros desbravadores, pioneiros que não mediram 
esforços em colaborar com o engrandecimento e a in-
tegração de nossa região, o Norte do Brasil, mas que 
hoje carecem de respeito e dignidade como servidores 
públicos federais.

O momento é bom. É visível a sensibilidade de 
Ministros e técnicos do Governo, mas precisamos mes-
mo é de ação e solução.

Muito obrigado.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faço uso da palavra no dia de hoje 
para registrar a passagem do centenário de uma das 
mais conhecidas e respeitadas empresas do nosso 
País e que, para meu orgulho, está sediada no Estado 
de Santa Catarina.

Quero aqui discorrer sobre a excelência, a qualida-
de e o empreendedorismo da empresa Weege, proprie-
tária da nacionalmente conhecida Malhas Malwee.

A empresa, sediada na próspera cidade de Ja-
raguá do Sul, no Vale do Rio Itapocu, comemorou no 
último dia 6 de janeiro seu primeiro centenário.

A firma Weege, como era tradicionalmente chama-
da, foi fundada em 1906, por Wilhelm e Bertha Weege 
e tinha como principal atividade a indústria e comércio 
de laticínios. A empresa cresceu em poucos anos. Al-
gum tempo depois, foi ampliada com um frigorífico e 
recebeu o nome de Wilhelm Weege.

Em agosto de 1937, a firma foi transformada em 
sociedade limitada e passou a se chamar W. Weege 
& Cia. Ltda. Em 1° de janeiro de 1948, a firma foi alte-
rada para sociedade anônima, sob a denominação de 
Indústria e Comércio W. Weege S.A., já sob a direção 
do filho de Wilhelm, Sr. Wolfgang Weege.

Nesse período, a empresa foi diversificada e 
ampliada. Em 1960, o comércio da família foi todo 
modernizado e transformado em uma superloja de 
departamentos.

Em 1964, houve o fechamento do frigorífico. Em 
1967, a firma expandiu-se com mais um engenho de 
arroz. Com o fechamento do frigorífico, veio a idéia de 
ocupar o espaço físico com uma nova indústria. Após 
um período de pesquisas, com visitas a várias indús-
trias dos mais diversos setores, optou-se pela malharia. 
Então, algumas das edificações foram reformadas e 
adaptadas para o início do novo ramo comercial. Era 
um desafio inédito para a família de empreendedores de 
origem alemã. Paralelamente às reformas e adaptações, 
foram sendo adquiridos alguns maquinários e a fábrica 
tomava formas nos seus diferentes segmentos.

O dia 4 de julho de 1968 foi marcado pelo início 
de uma nova geração comercial e industrial em Jara-
guá do Sul. Esta data marcou o início das atividades 
da Malwee Malhas, com apenas 4 funcionários.

Hoje, com cerca de 6 mil colaboradores, consi-
derados o maior capital da empresa, a Malwee Malhas 
é uma das mais modernas indústrias têxteis brasilei-
ras.

Desde o início de suas atividades, a Malwee 
demonstrou profunda preocupação com o mercado 
consumidor, focando através de permanente aperfei-
çoamento a preferência do consumidor.

Dedicação especial é dada também ao treina-
mento e à atualização da equipe de trabalho, sem 
esquecer, entretanto, a utilização de moderníssimos 
equipamentos eletrônicos, tudo isso para poder enfren-
tar os desafios da globalização do mercado.

Por falar nesse assunto, não poderia deixar de 
comentar a eficiência da Malwee para competir com 
alta qualidade e bom preço no mercado nacional, cada 
dia mais povoado pela presença de marcas estrangei-
ras. É um exemplo da competência do empreendedor 
brasileiro.

Mesmo sobrecarregada pela alta carga tributá-
ria e tendo que enfrentar a competição especialmente 
com têxteis de origem asiática em nosso mercado, a 
Malwee consegue firmar-se pela qualidade, durabili-
dade e beleza de seus produtos. E tudo isso somado 
a um conjunto de compromissos com a comunidade 
na qual está inserida. 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06479 

O equilíbrio ambiental e a atuação social são 
outras marcas fortes dessa empresa e ideário de vida 
de seus proprietários, hoje com a terceira geração da 
família Weege no comando da empresa.

A trajetória dessa família de imigrantes alemães 
que partiu da antiga região da Pomerânia, na Alema-
nha, e que se estabeleceu inicialmente no Município 
de Pomerode, vencendo desafios e concretizando uma 
história de sucesso em nosso País, justifica suas ações 
no campo social, preocupada com as pessoas menos 
favorecidas e com o bem estar da população que vive 
no entorno de seus empreendimentos.

Doações de equipamentos, obras físicas e veícu-
los para entidades como APAEs, hospitais e corpo de 
bombeiros são parte do retorno social que a empresa 
tem destinado à sociedade.

No campo ambiental, a preocupação também 
é constante e tratada com responsabilidade. Prova 
disso é o Parque Malwee, um dos principais pontos 
turísticos de Jaraguá do Sul, criado em 1978 por Wol-
fgang Weege.

São 1 milhão e 500 mil metros quadrados de área 
preservada e cerca de 35 mil árvores de diversas es-
pécies. Outra de suas preocupações é a redução do 
volume de resíduos produzidos pela empresa, o que 
foi possível através de um moderno sistema de trata-
mento de efluentes, o Tecnobio. Além disso, a empresa 
utiliza também o gás natural como sua principal fonte 
energética.

Não posso deixar de falar das iniciativas também 
no fomento ao turismo e à cultura. O portal turístico da 
cidade de Pomerode, uma réplica do pórtico de Stettin, 
cidade pomerana de onde partiu a família Weege, foi 
uma das doações da empresa àquela bela cidade.

Recentemente, foram inaugurados um conjunto 
de 14 painéis confeccionados em mosaico, no acesso 
ao Parque Malwee, de autoria do artista plástico Paulo 
David da Silva e que retratam a história de 100 anos 
da firma Weege.

Caracterizando-se como o maior mosaico da 
América do Sul, o belo conjunto de painéis, composto 
por cerca de 1 milhão e 800 mil peças de azulejos, já 
se constitui em mais uma atração turística de Jara-
guá do Sul.

Também na área esportiva, a empresa se destaca 
pela excelência de suas atividades. O time de futebol 
de salão da Malwee, atual campeão da Liga Nacional 
de Futsal e vice-campeão do Mundial de Clubes, é 
considerado o melhor do nosso País e é sem dúvida 
mais um dos orgulhos do povo catarinense.

Nos dias de hoje, identificar uma empresa com 
transparência social é descobrir que o objetivo dela vai 

muito além de alcançar o lucro, é encontrar nos seus 
produtos uma parceria com a sociedade.

Ser socialmente responsável é ir além de valores 
financeiros e buscar a qualidade de vida para garantir 
um futuro melhor. A Malwee trabalha pelo progresso 
de maneira lícita e sempre direcionada para a preser-
vação do meio ambiente, para a cultura e o bem estar 
social das comunidades onde esta inserida. 

Parabéns à família Weege e aos seus colabora-
dores, na pessoa do seu dedicado e empreendedor 
presidente, Wandér Weege, que mantém vivos e so-
lidificados todos os sonhos de sua família, que cons-
truiu e ajuda a construir em nosso País uma história 
de sucesso, ética e competência. 

Muito obrigado.
O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando conti-

nuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Pauderney Avelino, do PFL. S.Exa. 
dispõe de até 25 minutos.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para dizer-me um tanto 
quanto estarrecido com a cara-de-pau, com a desfa-
çatez com que o Presidente da República e membros 
do seu partido, os membros do Governo vêm com fre-
qüência aos meios de comunicação para falar sobre 
um governo de faz-de-conta.

O  que me chama a atenção é a intensidade des-
ses pronunciamentos e das ações que o Presidente 
tem feito por este Brasil afora. Inaugura pedra funda-
mental, faz palanque para iniciar a operação tapa-bu-
raco, faz comício em entrega de ambulância; enfim, 
não perde a oportunidade, em momento algum, de 
fazer campanha política.

Todos sabem – e aqui vamos fazer uma retrospec-
tiva – que em 2003 tivemos crescimento zero, o Brasil 
não saiu do lugar, ou melhor, andou para trás – melhor 
não, pior. No ano de 2004 houve um alento: o cresci-
mento foi a quase 5%. No ano de 2005, infelizmente, 
voltou a andar para trás, na faixa dos 2%. E este deve 
ser o índice de crescimento apurado em nosso País. 
Mesmo assim, S.Exa. anda pelos 4 cantos pregando 
que faz um governo de excelência, que vem resgatar 
o Brasil e os brasileiros.

Neste ano de eleição, o Presidente candidato ul-
trapassou todos os limites ao tentar virar a página de 
uma fase amarga, a fase da angústia com as denúncias 
do mensalão, do caixa 2, o maior escândalo que se re-
gistrou na história do Brasil. Nem no tempo de Getúlio 
Vargas, quando Lacerda denunciou o mar de corrup-
ção que fez com que Getúlio Vargas desse um tiro no 
peito, nem nessa época o escândalo foi maior.
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Tudo  isso expôs a fragilidade do Governo, seus 
erros, sua omissão e a inoperância da maior parte de 
sua enorme equipe ministerial. A enganação é perma-
nente, como nunca se viu antes, e com o desemba-
raço como o que estamos presenciando na ostensiva 
campanha da reeleição.

Farei algumas comparações. O Presidente, quan-
do estava em campanha, disse a todos os brasileiros 
que duplicaria o valor do salário mínimo e que con-
seguiria 10 milhões de empregos. Não fez nem fará. 
Sem contar que prometeu a todos os brasileiros que 
em seu palanque corrupto não subia e no seu Governo 
corrupto não entrava. O que vimos foi o maior festival 
de corrupção deste País. E não vimos S.Exa. duplicar 
o valor real do salário mínimo. 

Estão esquecendo aqueles que falam sobre o 
salário mínimo – mas não podem esquecer – que na 
mensagem da proposta da Lei Orçamentária de 2006 
o valor do salário mínimo era de 321 reais – 321 reais! 
Como é ano de eleição, o Presidente está-se anteci-
pando; provocou a discussão e estabeleceu com as 
centrais sindicais o valor de 350 reais. É um valor que 
a nós não agrada, vamos discutir. Já apresentei pro-
jeto de lei a esta Casa com um salário mínimo de 375 
reais. Tenho recebido muitas moções de apoio e peço 
a esta Casa que apóie esse valor. O debate não é com 
as centrais sindicais, mas no Congresso Nacional. 

O Executivo erra novamente. Estamos propondo 
esse debate porque entendemos que 375 reais é um 
valor que o Governo pode pagar e que a Previdência 
agüenta, se não houver corrução, isto é, se forem re-
duzidos os gastos, os desvios, as fraudes. É possível 
fazer e reduzir o déficit da Previdência.

Sr . Presidente, a execução orçamentária do ano 
de 2005 foi maquiada em pelo menos 11 bilhões de 
reais, quando o Governo empenhou e liquidou 17 bi-
lhões e 322 milhões de reais e pagou simplesmente 5 
bilhões e 800 milhões de reais. Percentualmente, exe-
cutou 25% do valor orçamentado – apenas 25%! E o 
que fez com o restante? Colocou em restos a pagar. 
Como não vieram votar o Orçamento, como não houve 
condições, porque não vieram aqui dar suas presenças 
para votar o Orçamento no ano de 2005, porque não 
se esforçaram para fazer o debate, a discussão, esta-
mos ainda nessa posição e só avançamos porque a 
Oposição está colaborando. A Oposição colabora para 
aprovar o Orçamento da União.

O Governo está editando um decreto que diz que, 
para investir este ano, mesmo sem o Orçamento da 
União, vai usar os restos a pagar de 11 bilhões de reais 
e utilizar esses recursos para fazer os investimentos 
que deveriam ter sido feitos no ano passado.

É lamentável que enquanto a rubrica Publicida-
de Institucional, do Gabinete da Presidência da Repú-
blica, conforme lei aprovada do Orçamento de 2005, 
contenha 127 bilhões de reais e depois, com crédito 
adicional de 30 bilhões de reais, perfaça um total de 
157,2 bilhões de reais de propaganda institucional, 
a publicidade de utilidade pública seja de apenas 4 
milhões e 850 mil reais. Notem  a diferença, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados: de 157,2 bilhões de 
reais para 4 milhões e 850 mil reais! O que significa 
isso? Uma quantia de 4 milhões e 850 mil reais para 
publicidade de utilidade pública e uma quantia de 157 
milhões de reais para publicidade institucional. Que 
publicidade? Propaganda de um Governo ineficiente, 
inepto e incompetente.

Sr. Presidente, se compararmos a execução orça-
mentária da propaganda do gabinete do Sr. Presidente 
da República com a de alguns Ministérios, dá vonta-
de de chorar. Por exemplo, enquanto S.Exa. executou 
50% da propaganda em seu gabinete, o Ministério das 
Cidades, que cuida de moradia, do saneamento, do 
transporte urbano, de várias ações que melhoram a 
vida do cidadão nas cidades, teve, em sua execução 
orçamentária, apenas 5,68%. Repito: 5,68%!

A execução orçamentária do Ministério do Turis-
mo é de apenas 13,54%. E quero dizer, desta tribuna, 
que o Sr. Ministro Walfrido dos Mares Guia é um ba-
talhador, luta para desenvolver o turismo. S.Exa., na 
época do Orçamento, vem brigar na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, faz 
gestões junto a Parlamentares para que possamos 
alocar recursos para a sua Pasta, a fim de que seja 
desenvolvido o turismo em nosso País.

O  Ministério do Esporte, que poderia desenvolver 
grande ação na construção de ginásios de esportes, 
quadras, piscinas, atividades com jovens, tirando-os 
das ruas, dos vícios, teve um desempenho de ape-
nas 2,53%.

Ao Ministério dos Transportes, que é o Ministério 
das obras, das estradas, da operação tapa-buracos e 
que tem o maior orçamento para investimentos, foram 
autorizados 6 bilhões e meio de reais, mas o órgão 
executou somente 31%, que, apesar de tudo, ainda 
representa a maior execução de investimentos. Mesmo 
assim, o projeto piloto, permitido pelo FMI, pois não 
causaria impacto no superávit primário, recebeu apenas 
um pequeno valor, que venho acompanhando ao longo 
do tempo. É lamentável! Enquanto isso, a propaganda 
está sendo feita de forma avassaladora.

Não entendemos como um governo que se pro-
pôs a promover o espetáculo do crescimento está 
promovendo um crescimento pífio, pequeno, na con-
tramão da nossa sofrida América Latina. Nos últimos 
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3 anos, enquanto o Brasil cresceu 8%, a América do 
Sul cresceu 22%.

Chegamos  ao Primeiro Mundo – lamento muito 
dizer isso – em carga tributária, que já está beirando 
os 40%, e na arrecadação de impostos. Tanto se tira 
do rico quanto do pobre com essa estrutura tributária 
iníqua de nosso País. 

Nesse modelo concentrador de renda, apesar 
de termos criado algumas políticas públicas sociali-
zantes, de distribuição de renda – Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza, Bolsa-Escola, vale-gás, 
vale-transporte e tantos outros —, vemos agora o 
aprofundamento da política monetária ortodoxa, que 
extrai recursos das populações menos favorecidas e 
concentra a renda naquele percentual da população 
que dispõe de recursos para render juros, o que be-
neficia sobretudo os banqueiros. 

A arrecadação federal cresceu 4 vezes mais do 
que a economia em 2005. Pasmem: 4 vezes mais! O 
investimento da União chegou a reles 0,7% do Produ-
to Interno Bruto, chegando a 2% com o socorro dos 
Estados e Municípios.

Sr . Presidente, não podemos concordar com o 
tratamento que o Presidente Lula vem dando ao servi-
dor público. O Presidente proclamou-se, no discurso de 
posse, o servidor público número um do País. S.Exa. 
o é, sem a menor dúvida, como primeiro magistrado 
da Nação e chefe da Administração Federal, mas não 
tem sido sensível diante dos problemas e vicissitudes 
da grande massa de empregados do setor público. 
Ao assumir, encontrou um orçamento aumentado de 
míseros 4% para o servidor. Mesmo assim, não man-
teve o que estava no Orçamento. Limitou-se a uma 
reposição salarial de 1% apenas, paga com atraso e 
com vigência dos efeitos financeiros adiada para 3 ou 
4 meses após a data anteriormente prevista. 

É iniciativa do Governo Lula o fim dos reajustes 
lineares, sem falar no pacote de maldades da versão 
oficial da reforma previdenciária, que taxou os proven-
tos dos inativos, reduziu o benefício dos pensionistas 
e restringiu as vantagens de futuras aposentadorias 
dos servidores em atividade.

Nós, da Oposição, ante o rolo compressor da 
maioria governista, não tivemos outra alternativa em 
defesa do funcionalismo senão elaborar uma proposta 
paralela de reforma da Previdência que atenuou, na 
medida do possível, tantas restrições, embora ela só 
tenha sido aprovada no ano seguinte ao da vigência 
da proposta oficial. 

Eis agora o embuste do anunciado reajuste dos 
servidores federais no ano eleitoral que, ardilosamente, 
se destina aos regidos pelo Plano de Classificação de 
Cargos, que forma o segmento mais extenso da catego-

ria. O aumento não é linear, representa uma correção 
entre 16,5% e 45,98%, repõe um percentual minúscu-
lo da corrosão inflacionária e, o que é pior, incide não 
sobre o vencimento básico, mas sobre a Gratificação 
de Desempenho Técnico-Administrativo. 

É uma grande tapeação. A reposição salarial do 
servidor público sempre foi feita em cima do vencimen-
to básico, mesmo quando os índices eram pouco sa-
tisfatórios, pois, elevada a base do vencimento, havia 
a compensação de crescer o valor dos anuênios, das 
vantagens incorporadas por lei ao vencimento básico 
e das demais gratificações calculadas percentualmen-
te sobre ele.

Como  era de se esperar, são enormes a decepção 
e a irritação dos potenciais destinatários desse agra-
do eleitoreiro do Governo Lula. O impacto, em termos 
de ganho real, é ridículo. O funcionalismo público, há 
algum tempo sindicalizado e cada vez mais atento às 
suas prerrogativas, certamente não se deixará iludir, 
mais uma vez, por esse jogo de enganações de um 
governo mantido e constituído por um partido que se 
diz dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tenho 
muito a falar, mas o tempo me impede. Contudo, quero 
ainda dizer que neste ano o povo estará de olho, ante-
nado, seja com o que acontece nesta Casa, seja com 
o noticiário veiculado pela mídia impressa ou transmiti-
do por rádios e televisões. Ninguém há de perdoar um 
governo que dizia fazer da ética, da moral, o principal 
instrumento de seu trabalho. Ninguém esquecerá de 
um partido que se fazia passar pelo guardião da mora-
lidade e se jactava de ter o monopólio da virtude. Não 
dá mais para tapar o sol com a peneira! Não adianta 
vir com discursos bonitos, com palavras fáceis, porque 
o povo não engolirá. Repito: o povo não engolirá!

Quem criou os programas sociais, aos quais este 
Governo deu continuidade, fomos nós, do Governo 
passado. Quem dará segmento a eles e irá melhorá-
los e ampliá-los seremos nós, que, a partir de 1º de 
janeiro de 2007, ofereceremos ao País uma alternativa 
de desenvolvimento, ofereceremos  ao País um rumo 
firme no caminho do desenvolvimento.

Sr. Presidente, é o que esperamos para este 
ano de 2006. 

Com certeza, ao expor ao povo brasileiro nos-
sas idéias e nossos programas, vamos mostrar que 
conhecemos o caminho que levará definitivamente 
este País não ao Primeiro Mundo dos juros e impos-
tos elevados, mas sobretudo à qualidade de vida, à 
segurança, à saúde e à educação que nosso povo 
está a reclamar.

Muito obrigado.
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O   SR. ALCESTE ALMEIDA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa projeto de lei que visa conferir à BR-
174, entre Boa Vista e Manaus, o nome do General 
Rodrigo Octávio Jordão Ramos, oficial que deu gran-
de contribuição à região amazônica quando esteve à 
frente do Comando Militar da Amazônia. 

O Gen. Rodrigo Octávio elevou o nível do Exército 
brasileiro naquela região, desenvolvendo a Amazônia 
como um todo. 

É o encaminhamento que faço à Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Paes Landim, para uma Co-
municação de Liderança, pelo PTB.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando prosse-
guimento ao Grande Expediente, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Walter Pinheiro, grande representante 
da Bahia, ora em seu terceiro mandato nesta Casa. 
S.Exa. dispõe de até 25 minutos na tribuna, para nos-
sa honra e orgulho. 

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente agradeço a 
V.Exa., que representa o povo do Espírito Santo nes-
ta Casa, a expressão de carinho. V.Exa. é um grande 
homem público e tem bom coração.

Sr . Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
Grande Expediente, quero compartilhar com a Casa, 
com os ouvintes da Rádio Câmara e com os telespec-
tadores da TV Câmara as idéias que nos chamaram a 
atenção durante o recesso parlamentar. 

O que ouvimos durante a sessão de hoje, princi-
palmente quando alguns tentaram estabelecer compa-
rativos, causa perplexidade. Vi a reação daqueles que, 
tentando evitar comparações entre o Governo Lula e 
o Governo Fernando Henrique Cardoso, chegaram a 
dizer que se tratavam de exagero de campanha os 
feitos anunciados pelos governistas. 

Historicamente nesta Casa sempre estabelece-
mos comparações. Muitos comparam dados e inicia-
tivas; alguns comparam números. E o primeiro dado 
interessante a ser comentado nesta tarde é o de que 
nunca se assistiu a um funcionamento da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

tão ruim quanto no último período, conforme foi dito 
aqui.

Lembro-me de que, quando cheguei à Câmara 
dos Deputados, o que mais ouvia era falarem da CPI 
do Orçamento, a CPI dos Anões, que também abri-
gava gigantes. A justificativa era a de que a CPI do 
Orçamento abriu, a partir de todo aquele escândalo, 
novos caminhos para evitar toda e qualquer iniciativa 
de obtenção de vantagens, seja lá de quem fosse, no 
processo de definição do Orçamento. 

Nossa Casa precisa dar o exemplo. Aqui falamos 
do Executivo, da peça orçamentária e dos problemas 
nacionais, mas não há nenhuma qualidade na discus-
são da matéria orçamentária. Tocamos o Orçamento 
como quem toca gado: chega um dado momento em 
que a pressão se apresenta e, aí, os relatórios setoriais 
são empurrados sem a devida apreciação. 

Estamos no dia 2 de fevereiro de 2006. Ao final 
da convocação extraordinária, no dia 14, vamos estar 
exatamente há 2 meses do prazo em que deveríamos 
ter entregue o Orçamento à Nação. 

Quando  alguns fazem comparações e alegam 
isso e aquilo, cobro: e a peça orçamentária que esta 
Casa tinha obrigação de modificar? E o debate do 
salário mínimo, que agora a Câmara reivindica para 
si? Poderíamos tê-lo iniciado em agosto. Em 1º de se-
tembro, já poderíamos estar fazendo o debate neste 
plenário e na Comissão. Poderíamos ter apontado um 
caminho muito mais vigoroso para o salário mínimo já 
em setembro. Seria ótimo se o funcionamento da Casa 
assim nos permitisse.

Agora dizem que esta Casa é que deveria dis-
cutir o salário mínimo, mas deixamos para fazer isso 
sem a peça orçamentária. Além disso, outras matérias 
de suma importância para a estrutura do nosso País 
estão contidas no Orçamento da União, sem que as 
discutamos. Fazem ataques ao Governo alegando 
inoperância.

Quero, então, fazer a primeira comparação im-
portante, Deputado Vicentinho: a PEC dos agentes de 
saúde, que aprovamos na noite de ontem. E essa é 
uma comparação importante, porque foi neste mesmo 
plenário que, em 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, tentamos fazer o debate da maté-
ria. No Governo anterior, em 2002, em vez de se votar 
emenda constitucional para se resolver em definitivo 
a questão, preferiu-se fazer uma lei para influenciar 
o processo eleitoral e dizer a esses trabalhadores do 
País inteiro que, com aquela lei, seria possível dar o 
passo inicial para a solução do problema. À época, já 
dizíamos que o resolveríamos por meio de emenda 
constitucional. Portanto, foi apenas no Governo Lula, 
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numa discussão, eu diria, extremamente aberta, que 
demos um passo significativo.

E, na manhã de hoje, votamos, em segundo 
turno, matéria de suma importância para a educação 
brasileira: a emenda constitucional do FUNDEB. Tive 
oportunidade de ser signatário dessa emenda em 1999, 
por intermédio do Núcleo de Educação da bancada do 
PT. Não logramos êxito, então, Deputado Vicentinho, 
porque não basta só o desejo de votar a matéria aqui, 
é necessário haver decisão política do ponto de vista 
orçamentário.

No final dessa etapa, vamos ter mais 4,5 bilhões 
de reais para injetar numa área importante: as creches. 
Garanto a V.Exa., Sr. Presidente, que, em vários Mu-
nicípios do Espírito Santo, pessoas padecem porque 
as Prefeituras têm dificuldade para manter as creches. 
Portanto, o FUNDEB é um avanço significativo.

Há ainda  o importante desafio de estabelecer 
um piso salarial para os professores do País inteiro. É 
preciso acabar com o artifício de que alguns Municípios 
se utilizam de pagar 301 reais aos funcionários, para, 
graças a apenas 1 real a mais, dizerem que pagam 
mais do que o salário mínimo.

A propósito, muitos mencionam o salário mínimo, 
mas – vamos botar na balança – pergunto: quais são 
os Estados que pagam mais de 300 reais? E todos 
podem fazê-lo. Qual é o problema? Basta fixar um sa-
lário mínimo maior do que o da União.

E os Municípios? Nesta semana, vários Prefeitos 
me disseram que não podiam pagar um salário mínimo 
mais alto. Mas são Prefeitos que, na hora de se decidir, 
apóiam aqueles que têm feito exatamente movimento 
no sentido contrário.

Qual é o problema de o salário mínimo ser nego-
ciado com as centrais sindicais? É correto. As centrais 
são as representações dos trabalhadores. Talvez seja 
difícil entender isso, porque, em passado bem próxi-
mo, não se admitia negociação com elas. É lógico que 
o Governo tem de fazer isso. E é mais do que correto 
fazê-lo. Então, podemos comparar as situações pas-
sada e atual.

Talvez a comparação mais importante a fazer 
neste momento, Deputado Vicentinho, seja a que diz 
respeito à distribuição de renda. Pesquisas mostram 
mudanças na renda devido à distribuição de recursos no 
campo brasileiro. E isso tem um fator determinante. 

Nesta Casa, de 1997 a 2002, passei o tempo todo 
brigando. O Sr. Alcides Modesto, então Deputado pela 
Bahia, iniciou essa luta. Quando aqui cheguei, junto 
com outros companheiros do Núcleo Agrário, como 
Adão Pretto, João Grandão, Orlando Desconsi e tantos 
outros, demos entrada a projeto que visava promover 
a renegociação das dívidas dos pequenos e médios 

agricultores deste País. Muito lutamos e sofremos nes-
ses anos. E não conseguimos negociar as dívidas. Em 
2003, porém, o Governo Lula chegou e disse: “Está na 
hora de resolver esse problema”. 

Mas não basta apenas renegociar dívidas. O 
sujeito renegocia a dívida dele e, daí para frente, vai 
fazer o quê? Ficar olhando para a terra e dizer: “Dá, 
bichinha, dá!”. Sem injeção de novos recursos, é im-
possível que isso ocorra.

A  partir daí, nobre Deputado Vicentinho, assis-
timos à maior liberação de recursos da história para 
a agricultura familiar: de 2,5 bilhões de reais o mon-
tante passou para os 9 bilhões de reais do atual Pla-
no Safra. 

Houve uma mudança substancial na agricultura 
familiar, com incremento, com aumento do volume de 
recursos, como os do Pronafinho, com a política dos 
territórios, com a construção de unidades de produ-
ção, como a do guaraná, no baixo-sul, e de centros de 
comercialização, como há em Irecê, na Bahia. É im-
portante cravar essa diferença aqui. Vejam que estou 
falando de um aumento de 2,5 bilhões de reais para 9 
bilhões de reais. É algo substancial! Não quero saber 
quem deixou de fazer lá atrás, mas quem está fazendo 
agora. É importante trabalhar essa lógica de qual é o 
nosso papel e, portanto, como esses elementos me-
xem na raiz dos problemas do povo brasileiro, como 
trabalhamos as transformações.

Posso também citar, Deputado Vicentinho, o Pro-
grama Luz para Todos, implantado no Brasil inteiro, 
mas darei um dado da minha Bahia. O sertanejo, que 
é pródigo e tem sabedoria popular, antes me dizia: “Pi-
nheiro, meu bichinho, aqui não é fácil, não: a energia 
faz curva, e a luz dá volta”. Era assim. Antigamente a 
energia chegava até a porta das casas, mas, caso não 
se comprovasse em quem o dono votara, a energia 
fazia curva e ia embora, ou dava balão, isto é, pulava 
uma casa. 

Em 23 anos o programa de eletrificação rural con-
seguiu instalar 70 mil pontos na Bahia. Ponto para eles! 
Setenta mil pontos. Parabéns! Em 3 anos e 2 meses, 
o Luz para Todos alcançou 65 mil pontos; ao fim dos 4 
anos do Governo, ultrapassaremos, tranqüilamente, os 
70 mil pontos instalados. E, se projetarmos até 2008, 
com certeza, chegaremos aos mais de 140 mil pontos 
de que a Bahia tanto precisa.

Ouço, com prazer, o Deputado Vicentinho.
O  Sr. Vicentinho – Meu prezado Deputado Walter 

Pinheiro, antes de mais nada, quero cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento, que traz dados muito ricos. De fato, se 
verificarmos, não há mais comparações a fazer. Até que 
comparávamos no passado, mas como, em números, 
tudo foi superado em relação ao Governo passado, não 
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há mais comparações. O que cabe é o que V.Exa. está 
fazendo e retomar o debate sobre o salário mínimo – e 
ainda hoje estávamos na Comissão Especial a discutir 
o salário mínimo com as centrais sindicais. Em 25 anos, 
esse é o maior reajuste. Diziam que o salário mínimo 
tinha de chegar ao valor de 100 dólares, mas ele já equi-
vale a 150 dólares. Dizem que o Governo Lula prometeu 
dobrá-lo. Na verdade, se verificarmos o preço da cesta 
básica, veremos que ele dobrou. Aliás, quando hoje um 
Deputado do PSDB fez essa cobrança, tomei o cuidado 
de ver o programa de governo de Fernando Henrique 
Cardoso. Vi que, ainda em 1994, ele afirmou que dobra-
ria o salário mínimo ao final do 4º ano do seu primeiro 
mandato. Foram 8 anos, e não dobrou absolutamente 
nada. O importante, caro Deputado Walter Pinheiro, é 
que um novo tempo se inaugura. E V.Exa., um Depu-
tado digno, compõe essa história. Na condição de Líder 
– pena que não tive a honra de ser liderado por V.Exa., 
porque ainda não era Deputado –, V.Exa. fez com que 
sua atuação repercutisse e marcou a bancada com sua 
dignidade. Pessoas dignas como V.Exa. compõem essa 
história de sucesso. E aqueles que votaram em V.Exa., 
no Estado da Bahia, com certeza, votarão novamente, 
porque V.Exa. merece e nos orgulha. Represente sem-
pre, meu companheiro, com muita dignidade aquele 
povo e o nosso Brasil. Parabéns!

O SR. WALTER PINHEIRO – Muito obrigado, 
Deputado Vicentinho.

Ouço, com prazer, a Deputada Fátima Bezerra.
A Sra. Fátima Bezerra – Deputado Walter Pinheiro, 

saúdo V.Exa. pelo brilhante pronunciamento que faz nesta 
tarde. V.Exa. tem toda razão: os avanços do Governo do 
Presidente Lula em diversas áreas são incontestáveis. 
V.Exa. falou do programa Luz para Todos, lá na sua Bahia. 
E eu falo, por exemplo, do meu Rio Grande do Norte, 
onde esse programa leva energia para os mais distantes 
rincões, para as regiões do Trairi, do oeste e do Seridó, 
terra natal do Deputado Vicentinho. O Luz para Todos já 
atinge todas as regiões do Estado. Assim também é com 
os investimentos na agricultura familiar. Mas, Deputado 
Walter Pinheiro, quero dizer a V.Exa. que esta semana 
foi mesmo muito produtiva, pois além das propostas re-
feridas por V.Exa., tivemos a votação, em segundo turno, 
da PEC que reduz o recesso parlamentar. A propósito, 
no que diz respeito à PEC dos agentes de saúde, faço 
uma saudação muito especial a V.Exa., que se dedicou 
à causa de forma muito carinhosa e comprometida. E 
V.Exa., sem dúvida, teve papel fundamental na busca de 
consenso entre as diversas forças políticas existentes na 
Casa. Agora , Deputado Walter Pinheiro, mais de 150 mil 
agentes comunitários pelo Brasil afora terão sua cidada-
nia profissional reconhecida. Não poderia, por isso, de 
maneira nenhuma, deixar de prestar esta homenagem 

a V.Exa., que seguramente exerceu papel, repito, muito 
especial nessa luta. A proposta foi para o Senado e, se 
Deus quiser, muito em breve estará consolidada. Tam-
bém a PEC do FUNDEB foi um avanço extraordinário. 
Como tenho dito, além de política de Governo, estamos 
construindo uma política de Estado voltada para a edu-
cação básica. Depois de aprovada no Senado Federal, 
continuaremos a batalha, mobilizados e vigilantes para a 
segunda etapa: a regulamentação. Parabéns, Deputado 
Walter Pinheiro! V.Exa., com certeza, será reconduzido 
pelo povo baiano a esta Casa, para continuar o brilhante 
trabalho que realiza em defesa dos interesses do povo 
brasileiro, em especial da sua querida Bahia, para orgu-
lho da bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WALTER PINHEIRO – Muito obrigado, 
companheira Deputada Fátima Bezerra, por quem 
tenho muito carinho, pela maneira extremamente ca-
rinhosa com que trata a todos nós da bancada. V.Exa. 
representa muito bem o povo potiguar.

Continuando, Sr. Presidente, vou pegar um gancho 
da fala do Deputado Vicentinho: não se compara alhos 
com bugalhos. Há um trecho na Bíblia, em Jeremias, que 
diz que temos de olhar a linha da frente. O que nos inte-
ressa agora é exatamente pegar o que de positivo temos 
e deixar de lado as comparações com o que já se foi.

Assim, lembro aos companheiros Vicentinho e 
Nazareno Fonteles algo muito importante para os bra-
sileiros, em especial os baianos: o Luz para Todos está 
presente no País inteiro, assim como o PRONAF, e todo 
o Brasil teve oportunidade de experimentá-los. Mas  a 
Bahia ganhou, de 2003 para cá, algo que não tinha há 
60 anos. Refiro-me à Universidade Federal da Bahia, 
que completa 60 anos, mas que durante todo esse 
tempo esteve solitária e soteropolitana. No máximo, 
a nossa UFBA tinha a fuga pelo recôncavo, instalada 
na bela Cruz das Almas, com a Escola de Agronomia. 
Fora isso, não pegava a estrada, não contemplava o 
homem do campo, não chegava ao interior.

A Bahia ganhou 2 novas universidades. Uma delas 
é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a 
primeira experiência – emociono-me quando falo dela, 
porque ajudei a construí-la aqui – de universidade pú-
blica federal de 3 Estados: Bahia, Pernambuco e Piauí. 
Portanto, algo inovador. 

E a Universidade do Vale do São Francisco, situ-
ada em Juazeiro, já se prepara para se expandir. Espe-
ro conseguir levá-la até Senhor do Bonfim, estendê-la 
pelo oeste e colocá-la para correr os cantinhos do São 
Francisco, para permitir ao sertanejo, ao barranqueiro, 
a oportunidade de adentrar a universidade.

E uma universidade não é só para promover en-
sino em sala de aula, mas também para levar pesquisa 
e alavancar desenvolvimento.
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Ganhamos ainda a Universidade Federal do Re-
côncavo Baiano, cravada em Cruz das Almas, que já 
vai nascer e se espalhar. Chegará a Santo Antônio, 
Amargosa, Cachoeira e, logo em breve, a Santo Amaro 
da Purificação, Santo Amaro do Subaé e Nazaré das 
Farinhas. Espero que chegue até Valença e que mais 
e mais campi sejam instalados. Esse aliás é também 
o desejo que o Governo tem expressado.

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vamos ter o lançamento de mais 32 CEFETs. 
A propósito, na segunda-feira, espero participar de ato 
pelo qual muito lutamos: a posse na direção do CEFET 
Bahia da companheira Aurina de Oliveira Santana, uma 
negra firme, de luta, que ganhou 3 eleições, mas, dis-
criminada que foi antes, só conseguiu emplacar agora, 
na terceira. Falo  disso com muito orgulho porque fui 
seu aluno em Medidas Elétricas. Tenho não só imenso 
carinho por aquela escola, como reconheço o papel 
que teve na minha vida e na vida dos meus filhos, par-
ticularmente do meu segundo, que lá também estudou. 
Foi também na vida de milhares de baianos a grande 
escola, a escola do antigo migal, da formação de técni-
cos, dos operários que povoaram o pólo petroquímico 
e as empresas de telecomunicações.

Essa vai ser uma experiência importante. A Bahia 
ganha, principalmente, com a interiorização da UFBA 
que chegará a Barreiras e a Vitória da Conquista. É a 
universidade se espalhando por todo o Estado.

Sr. Presidente, na última terça-feira, reunidos 
com o Subprefeito da Região Metropolitana de Sal-
vador, lançamos o desafio de levar a UFBA ao pólo 
industrial, ao ABC da Bahia – Camaçari, Dias D’Ávila, 
Lauro de Freitas e Simões Filho. O desafio foi planta-
do. Discutimos com os Ministros Fernando Haddad e 
Jaques Wagner a importância de se aportar recursos 
para levar a universidade ao berço industrial, à Região 
Metropolitana de Salvador.

São conquistas importantes, embora alguns di-
gam que não. Claro, passaram 60 anos enrolando, 
sem fazer nada. Depois desse tempo, vão lá e falam 
como se nada estivesse acontecendo: “Fizeram pou-
co, apenas 2 universidades”. Esse, porém, é um ganho 
importante para a Bahia. E o Recôncavo sabe o que 
significa a ferramenta universidade.

Por tudo isso, Sr. Presidente, creio que esta foi 
uma semana importante. E amanhã vamos ter a opor-
tunidade de saborear, em Lauro de Freitas, a assinatu-
ra de diversos convênios, como o programa Segundo 
Tempo, que abrigará quase 15 mil meninos.

Essas são obras estruturantes para os Municípios 
e programas importantíssimos. Estamos trabalhando 
nesse quadrante, nessa história. E assim vamos ver 
as coisas mudando de fato.

Sr. Presidente, congratulo esta Casa. A convo-
cação extraordinária deu uma grande lição. Primeiro, 
resolveu um grave problema: chega de história de pa-
gamento. A melhor resposta que demos às acusações 
de que não trabalhamos foi a mudança na estrutura 
do recesso. Além disso, votamos matérias importan-
tíssimas.

Deputado  Manato, resta-me saudar os quase 
250 mil bravos agentes de combate às endemias e 
agentes comunitários de saúde. Tive muita emoção 
ontem à noite. E o melhor foi tê-los conhecido. Nesses 
quase 9 anos de convivência com eles aprendi o que 
é expressão e transferência de amor, o que é solida-
riedade, o que é gesto de humanidade. 

Não venho do segmento de saúde, mas aprendi 
muito com esses profissionais. E, desde o primeiro mo-
mento, comprometi-me com essa luta. Quando cheguei 
a esta Casa já brigava por essa causa. Aqui encontrei 
o Deputado Paulo Rocha, que também lutava por ela. 
Fizemos uma parceria e tratamos desse segmento.

Nunca titubeei, uma semana sequer, em tocar 
nesse assunto. Eu o fazia em retribuição aos feitos que 
conhecia dessas pessoas que batem cotidianamente 
às portas de quem delas necessitam. Os agentes co-
munitários são, muitas vezes, a única voz de esperança 
que chega à porta da população carente, assim como 
o agente de combate às endemias é a única voz para 
combater a dengue.

Portanto, Deputado Manato, a eles dirijo esta ho-
menagem que faço pela aprovação da PEC na noite 
de ontem e com eles continuarei a marchar na semana 
que vem, para que o Senado aprove a matéria, de uma 
vez por todas e ela seja promulgada. E o Presidente 
Renan Calheiros, numa reunião hoje de manhã, já se 
comprometeu a apresentar a matéria ao Plenário do 
Senado na quarta-feira.

Por fim, convoco os agentes do País inteiro: co-
mecem a ligar para os Srs. Senadores e façam ver a 
S.Exas. a importância da aprovação da matéria. Essa 
vitória, Deputado Manato, não é deste ou daquele 
Deputado, deste ou daquele partido, mas de todos. 
No meu caso, é óbvio, sinto-me muito regozijado com 
o resultado. Oramos e agradecemos a Deus por essa 
vitória.

Parabenizo principalmente os agentes comunitá-
rios de saúde e os agentes de combate às endemias 
pela tenacidade, resistência e bons serviços presta-
dos ao longo desses anos. Esta Casa não poderia ter 
agido diferente ao aprovar o que já deveria estar com 
eles há muito tempo, Sr. Presidente.

O   SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – Por concessão 
da nobre Deputada Marinha Raupp, concedo a pala-
vra ao nobre Deputado Asdrubal Bentes. S.Exa. dis-
põe de 2 minutos.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, a 
Deputada Marinha Raupp foi extremamente benevo-
lente, já V.Exa. está sendo extremamente radical.

Apelo para a sensibilidade de V.Exa. no sentido 
de me conceder um pouco mais de tempo, uma vez 
que o assunto é de extrema gravidade.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Deputado As-
drubal Bentes, V.Exa. terá tempo para concluir seu 
pronunciamento.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB – -PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, antes de mais nada, quero apro-
veitar a oportunidade para parabenizar o meu queri-
do clube do Pará, o Paysandu Sport Club – que já foi 
campeão do Norte, campeão brasileiro e campeão 
dos campeões; enfim, é um clube de grande tradição 
no futebol brasileiro –, pelo transcurso, hoje, de seu 
aniversário de 92 anos.

Como ex-Presidente do clube e, sobretudo, como 
Presidente que o guindou à primeira divisão, não poderia 
deixar passar em branco esta data, sem parabenizar a 
grande nação alvi-azul, que vibra, torce e sofre nas vitórias 
e nas derrotas, mas que permanece fiel à galera bicolor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo 
agora a abordar tema da maior gravidade: recursos 
públicos dilapidados no Estado do Pará.

Um dos projetos de saneamento básico mais 
importantes implantados em meu Estado foi o Projeto 
Alvorada, em convênio com o Governo Federal. Pois 
bem, à época, o Governador Almir Gabriel assinou 
com o Ministério da Saúde convênio no valor de 133 
milhões 918 mil 740 reais, dos quais foram liberados 
66 milhões 776 mil 371 reais.

Ocorre que quando a FUNASA fez o acompanha-
mento da execução das obras, só encontrou executada 
uma parcela no valor de 21 milhões 669 mil 774 reais e 56 
centavos. Portanto, há um débito do Governo do Pará com 
a FUNASA de aproximadamente 45 milhões de reais.

Logicamente, por força das disposições legais que 
regem o acompanhamento e a execução de convênios 
do Governo Federal, os repasses ao Governo do Pará 
para o Projeto Alvorada foram suspensos, até que fos-
sem solucionadas as pendências apontadas.

Isso ocorreu em 2003, quando já era Governador 
do Estado o Sr. Simão Jatene, atual Governador. Notem 
que o PMDB, naquela data, não ocupava, nem no Minis-
tério da Saúde, nem na FUNASA, qualquer cargo.

Os  motivos irrefutáveis, indesmentíveis, da sus-
pensão do Projeto Alvorada no Pará foram absoluta-

mente técnico-legais, por irregularidades cometidas 
pelo executor, o Governo do Pará.

A FUNASA, com o intuito de cumprir sua missão 
institucional, entabulou conversações, ainda em 2003, 
com o Governo do Pará, a fim de que este resolvesse 
as pendências, para que os repasses fossem regula-
rizados.

O Governo do Pará comprometeu-se em saná-las.
Em maio de 2005, quando o PMDB ainda não 

ocupava nenhum cargo na FUNASA, como não houve 
a solução esperada e como as obras já estavam pa-
radas há praticamente 2 anos, a FUNASA, para res-
guardar a responsabilidade, instituiu uma força-tarefa 
para elaborar um relatório físico-financeiro das obras 
do Projeto Alvorada no Pará.

Esse relatório foi concluído em junho de 2005 
e, entre outras, apontou as seguintes irregularidades, 
algumas insanáveis:

– deficiência na execução do Programa 
de Educação e Saúde e Mobilização Social 
junto à comunidade;

– alterações na relação de beneficiários 
e nas dimensões das obras e instalações hi-
drossanitárias;

– instalação dos reservatórios em desa-
cordo com as orientações técnicas;

– má qualidade dos serviços executa-
dos, levando a um deteriorização precoce das 
obras, o que contribuiu para o surgimento de 
infiltrações e recalque do piso;

– inexistência de ligações de água ou 
sem pressão adequada;

– construção de módulos sanitários em 
locais onde a ampliação do sistema de abas-
tecimento de água ainda não foi implementa-
da, ocasionando assim a não-utilização dos 
módulos pelos moradores;

– falta de fiscalização das obras pela 
equipe da Secretaria Especial de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado – SEDURB ou pes-
soal desqualificado executando fiscalização 
das mesmas.

Enfim, houve uma série de irregularidades.
Quando o atual Coordenador da FUNASA assu-

miu o cargo, em 3 de outubro de 2005, já encontrou 
essa situação.

Um jornal de grande circulação em nosso Esta-
do, na semana passada, denunciou, em extensa ma-
téria, que havia irregularidades no Projeto Alvorada. 
Tal denúncia levou o Sindicato dos Servidores Públi-
cos Federais do Pará, sempre atento, a representar 
ao Ministério Público Federal, pedindo a apuração da 
denúncia veiculada no jornal de que já havia irregula-
ridades no Projeto Alvorada.
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Não poderia, portanto, a atual Coordenação do 
Pará ficar omissa. Com isso, comunicou à Presidên-
cia da FUNASA o fato e pediu-lhe providências para 
sua apuração.

Não vejo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
outra solução que não a instauração de uma tomada 
de contas especial.

Ao final, se tudo estiver de acordo, sanadas as 
irregularidades, não haverá obstáculo legal para o re-
passe dos recursos e término das obras. 

Em as irregularidades não sendo sanadas, a 
FUNASA deve denunciar os convênios com o Go-
verno do Pará e providenciar novos convênios, desta 
feita com os próprios Municípios, para a conclusão 
das obras, que já deveriam estar concluídas nos 53 
Municípios desde outubro de 2005.

Sr. Presidente, registro, portanto, minha revolta 
com a matéria publicada em um grande jornal do Esta-
do do Pará, que visou única e exclusivamente afetar o 
nosso partido, o PMDB, sem atentar que essas obras 
foram conveniadas desde 2003. 

Faço este pronunciamento para dizer à socieda-
de paraense que a FUNASA está apurando os fatos, 
a fim de adotar as providências cabíveis.

Durante o discurso do Sr. Asdrubal Ben-
tes, assumem sucessivamente a presidência 
os Srs. Marinha Raupp e Manato, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O   SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando conti-
nuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra à 
nobre Deputada Marinha Raupp. S.Exa. dispõe de até 
25 minutos na tribuna. 

Antes de iniciar sua fala, quero agradecer-lhe a 
tolerância e o espírito Parlamentar. 

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB – RO. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acredito que esta Casa se faz com parce-
ria e harmonia. Nesta convocação extraordinária, so-
fremos quando a imprensa disse que não estávamos 
para o trabalho, mas mostramos nossa capacidade 
em trabalhar muito. Aprovamos o FUNDEB e tivemos 
oportunidade de regularizar a carreira tão sofrida dos 
agentes comunitários de saúde. 

Neste momento, não posso deixar de ouvir o co-
lega do Pará. Na qualidade de Presidente da Comissão 
de Minas e Energia, Deputado Nicias Ribeiro, quero 
que V.Exa. expresse sua opinião sobre os problemas 
que afligem o Estado.

O Sr. Nicias Ribeiro – Muito obrigado, Deputada 
Marinha Raupp, pela gentileza em me permitir este 
importante aparte, mesmo antes de iniciar o teor do 
seu pronunciamento. Antes de V.Exa., o ilustre Depu-
tado Asdrubal Bentes estava na tribuna, tratando do 
Projeto Alvorada, no Pará. É  evidente que comungo 
com S.Exa. com a angústia de cidades como Portel, 

por exemplo, em que está faltando concluir apenas 9% 
do projeto. Há outras tantas no Pará assim. O que eu 
lamento é que agora S.Exa. pede tomada de contas, 
e é bom que seja pedido. Só que isso deveria ter sido 
feito há 3 anos. Não se deveria esperar 3 anos para se 
tomar essa providência, com a população de lá sem 
água, sem saneamento para o atendimento da saúde. 
É o registro que faço à Casa, uma vez que não pude 
apartear o meu querido companheiro do Pará, Depu-
tado Asdrubal Bentes, esse grande Deputado, brigão 
como eu, principalmente pelo Estado do Pará.

A SRA. MARINHA RAUPP – Tive o prazer de ser 
indicada pelos nobres pares como Coordenadora da 
bancada da Região Norte, bancada que dá exemplo à 
Nação de quanto é importante o diálogo e a parceria, 
principalmente neste momento em que o Pará sofre 
com problemas de saneamento ambiental e de falta de 
um projeto maior para os Municípios da região.

O Sr. Asdrubal Bentes – V.Exa. me permite um 
aparte?

A SRA. MARINHA RAUPP – Com prazer, Ex-
celência.

O Sr. Asdrubal Bentes – Meu caro e ilustre 
Deputado Nicias Ribeiro, velho companheiro de muitas 
lutas, desde quando era do nosso querido MDB, que-
ro apenas esclarecer que a notícia veiculada por esse 
jornal de grande circulação no Pará imputava toda a 
responsabilidade pela inexecução das obras e pela má 
aplicação dos recursos aos atuais dirigentes da FU-
NASA no Estado, que assumiram no dia 3 de outubro 
de 2005. Por conseguinte, quero deixar bem claro que 
há 3 anos, como reclama com justeza V.Exa., quem 
dirigia a FUNASA era uma velha aliada e companheira 
dos tucanos do Governo do Estado do Pará.

A SRA. MARINHA RAUPP – Sr. Presidente, a 
importância do nosso pronunciamento é a registrada 
pelo Presidente da Comissão de Minas e Energia, 
Deputado Nicias Ribeiro, de que acreditamos nos pro-
jetos de desenvolvimento para o País, para a Região 
Norte e para o Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, passo agora a tratar do tema principal 
de meu discurso. O FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, que já foi aprovado em 
segundo turno nesta Casa e agora seguirá para o Se-
nado, oportunizará a destinação de mais recursos para 
o financiamento do ensino básico, que compreende cre-
ches, pré-escola, ensino fundamental e médio, bem como 
nova política salarial para os professores, permitindo aos 
alunos e professores, além dos benefícios materiais, a 
melhoria da qualidade do ensino e do intelecto.

Nobres colegas, sempre trabalhei na defesa por 
melhores condições de ensino em Rondônia e no 
Brasil, e hoje posso dizer que conseguimos avançar 
nesse sentido.
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Hoje, dia 2 de fevereiro, estive com o Dr. Manuel 
Palácios da Cunha e Melo, Diretor do Departamento de 
Desenvolvimento do Ensino Superior, no Ministério da 
Educação, e fui informada da Portaria nº 384, de 2006, 
publicada no Diário Oficial, que autoriza a contratação 
de 10 professores para atender à implantação do Curso 
de Engenharia no campus da UNIR, no Município de Ji-
Paraná, a nossa Universidade Federal de Rondônia.

Segundo informações, ainda hoje, do Reitor Ene 
Gloria, o curso será de Engenharia Elétrica, cabendo 
ressaltar que no campus de Ji-Paraná já existem os 
cursos de Matemática e Física. Isso oportuniza a instala-
ção de Engenharia Elétrica, que é de suma importância 
para o Brasil, Rondônia e Ji-Paraná, a cidade central 
do Estado, no eixo da BR-364. Com certeza, com os 
projetos de desenvolvimento que a região e o Estado 
de Rondônia esperam, teremos também a possibilidade 
de introduzir o curso de Engenharia Mecânica. 

Neste momento, faço essa reivindicação ao Rei-
tor Ene Gloria e a toda a sua equipe, à Secretaria da 
SESU e ao Ministério da Educação. 

Gostaria, neste momento, de parabenizar o Prof. 
Palácios, o Ministério da Educação, o Reitor Ene Glória, 
o Vice-Reitor, Prof. Januário, e toda sua equipe, que 
contribuíram para que esse objetivo fosse alcançado.

Ressalto que se trata de importante conquista 
tanto para o setor educacional quanto para o setor 
produtivo do nosso Estado. A Federação das Indústrias 
do Estado de Rondônia e as associações de comércio 
têm expectativa muito grande que esse curso vai trazer 
benefícios para o nosso Estado.

Tivemos a oportunidade de, junto com o Vice-
Reitor, Prof. Januário, naquele momento substituindo o 
Reitor Ene Glória, participar de audiência com o Ministro 
de Minas e Energia, Silas Rondeau, com o Diretor da 
ELETRONORTE e com o Presidente da ELETROBRÁS, 
quando reivindicamos apoio para, junto com essas ins-
tituições, estruturar esse curso tão importante. Tivemos  
também a oportunidade de estar com o Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Dr. 
Euzébio, expondo a parceria que poderia ser criada 
com a universidade e a federação. 

Ao mesmo tempo em que falo da implantação do 
curso de Engenharia Elétrica no Estado de Rondônia, o 
que representa grande avanço para a região e para nosso 
Estado, menciono a real situação energética de Rondônia 
e aponto ações que precisam ser tomadas para que a 
energia deixe de ser uma restrição ao crescimento eco-
nômico do Estado e seja um fator de desenvolvimento.

A característica mais marcante da economia de 
Rondônia é o seu dinamismo, presente nas atividades 
agrícola, pecuária, madeireira e mineral. No que se refere 
ao setor industrial, é notório o crescimento bem superior 
à média nacional. Mas o que nos chama a atenção é que 
isso ocorre a despeito da precariedade do suprimento de 

energia elétrica em muitos Municípios e do não-atendimen-
to a várias regiões, como, por exemplo, a da BR-429, que 
ainda hoje depende da energia produzida por diesel.

Aqui, presente conosco, está o Prefeito de São 
Francisco do Guaporé, Abraão Paulino, um adminis-
trador atuante. Em audiência com o Ministro de Minas 
e Energia, reivindicamos um linhão de transmissão da 
nossa potencialidade, que é a Usina da Grande Sa-
muel, que interligue a nossa BR-429. 

Já sofremos no passado, Sr. Presidente, na pe-
quena Rolim de Moura, meu Município, quando, em 
1988, sem energia e, conseqüentemente, sem água, 
tivemos de fazer uma caravana de mulheres da Fede-
ração Rondoniense de Mulheres até aqui, entrando no 
Ministério de Minas e Energia com uma vela acesa na 
mão, para clamar por aquilo que é direito de todo cida-
dão. Neste momento, Prefeito Abraão, registro também 
o sofrimento do povo da BR-429, uma rodovia de mais 
de 300 quilômetros sem um centímetro de asfalto. 

Ainda no ano de 2005, contamos com o apoio do 
Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, Sr. 
Paulo Passos, e de toda a equipe do DNIT – Sr. Hide-
raldo Caron, Sr. Luziel de Souza, Sr. Luiz Munhoz —, 
e conseguimos empenhar 100% do recurso necessário 
para a elaboração do projeto executivo. É um sonho ter 
essa rodovia pavimentada, para que o povo não sofra 
mais nos atoleiros no período de inverno amazônico, 
que é de 6 meses, e no período da seca. A população 
daquela região sofre muito com as conseqüências des-
ses 2 fatores: ou muita lama ou muita poeira.

Acredito , Sr. Prefeito, que teremos esse projeto 
executivo nos Municípios de Costa Marques, São Fran-
cisco, Seringueiras, São Miguel e Alvorada, contemplan-
do o perímetro urbano dessas cidades que integram 
a grande região da BR-429. Esse foi o compromisso 
que assumimos ainda para o Orçamento de 2006, que 
ainda não votamos, Sr. Presidente, mas conseguimos 
apresentar uma emenda de bancada para a BR-429, 
aceita por todos e proposta por mim. Assim, o nosso 
sonho um dia virará realidade.

Sr. Presidente, a explosão de desenvolvimento de 
Rondônia contrasta com a precariedade do parque ge-
rador situado no Estado. De fato, a capacidade instalada 
em Rondônia é de aproximadamente 830 megawatts, 
sendo que cerca de dois terços desse total referem-se 
a usinas termelétricas movidas a derivados de petróleo. 
Nessas instalações, são consumidos aproximadamente 
1,5 milhão de litros de derivados de petróleo por dia.

Importante ter em conta que esses produtos são 
transportados de Manaus até Porto Velho ainda por 
balsas, por via fluvial, o que aumenta economicamente 
o custo de geração e majora o risco de interrupção do 
suprimento de energia elétrica em algumas regiões.

Sr. Presidente, se não houver restrições de oferta, 
o consumo de energia elétrica no Estado de Rondô-
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nia seguirá registrando significativo crescimento nos 
próximos anos, por várias razões. Em primeiro lugar, 
conta com a implantação de novas indústrias e com a 
expansão das atividades comerciais. Além disso, pre-
vê-se a ligação de muitos novos consumidores à rede 
elétrica, haja vista que o Programa Luz para Todos 
tem uma meta ousada: levar energia a todo o povo 
rondoniense, a cada cidadão daquele Estado, até o 
final de 2008. Claro que é uma meta ousada. E para 
isso também precisamos ter energia em abundância. 
E esse fato contribuirá para o aumento de demanda 
de energia, porquanto a chegada da eletricidade aos 
domicílios não atendidos hoje é acompanhada pela 
aquisição de eletrodomésticos e de lâmpadas. O  uso 
de eletrodomésticos nos lares é muito importante, prin-
cipalmente para as mulheres, pois ainda hoje estão 
muito presentes nas atividades do lar.

Felizmente, o Estado de Rondônia conta com 2 pro-
jetos que podem contribuir para o aumento da oferta de 
energia a um custo razoável e com baixo impacto ambiental, 
com relação às fontes térmicas que teriam de ser acionadas 
de outra forma. Referimo-nos aos potenciais hidrelétricos 
do Rio Madeira e ao Gasoduto Urucu-Porto Velho. 

O inventário do Rio Madeira revelou a existência 
dos potenciais hidrelétricos de Santo Antonio e Jirau, 
que totalizam uma potência de 7.500 megawatts, sen-
do os investimentos na sua construção estimados em 
cerca de 4,5 bilhões de dólares.

Esses aproveitamentos assegurarão a oferta de 
energia elétrica para os Estados de Rondônia e Acre, bem 
como contribuirão, significativamente, para a normalidade 
do abastecimento nacional. Trata-se de importante pro-
jeto para a Região Norte, para a região amazônica, para 
o meu Estado e para o nosso querido vizinho, o Acre, 
mas também para o Brasil, aguardando a interligação da 
Região Norte com o Sistema Interligado Nacional. Adi-
cionalmente, permitirão expressiva redução dos gastos 
com a aquisição de derivados de petróleo para a geração 
de eletricidade em centrais termelétricas.

Esse fato, por sua vez, contribuirá para a redu-
ção das tarifas de energia elétrica em todo o País, uma 
vez que tais dispêndios são suportados pela Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, encargo cobrado 
nas contas de luz de todos os consumidores de ener-
gia elétrica do Brasil. 

Os estudos de viabilidade econômica dos aludi-
dos aproveitamentos já foram concluídos e enviados 
à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 
conjunto com a recém-constituída Empresa de Pla-
nejamento Energético – EPE. Vencida essa etapa, as 
providências necessárias à obtenção das respectivas 
licenças ambientais podem ser tomadas. 

A bancada da Região Norte não pode, neste momen-
to, furtar-se a isso. É necessário que seja feita audiência no 
IBAMA o quanto antes, para reivindicarmos o que é fun-

damental para que os 2 projetos sejam implementados: a 
licença ambiental tanto das nossas usinas do Rio Madeira 
quanto da nossa interligação, que é o Gasoduto Urucu-
Porto Velho, uma realidade no Estado da Amazônia, mas 
uma expectativa para o Estado de Rondônia. 

Entre  as várias características favoráveis des-
ses projetos, sobressai a baixa relação entre a área 
do reservatório e a potência instalada desses apro-
veitamentos, muito menor que a das demais usinas 
hidrelétricas situadas na Região Norte. 

Não se pode esquecer também que a decisão 
de construir as referidas usinas contribuirá para ace-
lerar a interligação elétrica do Estado de Rondônia e, 
por conseqüência, do Estado de Acre com o Sistema 
Interligado Nacional. Por sua vez, barateará o custo 
da energia elétrica nessas unidades federativas, bem 
como tornará o suprimento de melhor qualidade.

Em suma, trata-se de aproveitamentos hidrelétricos 
que têm toda condição de ser licitados este ano, o que per-
mitirá que dêem grande contribuição para a normalidade 
do abastecimento nacional no início da próxima década. 

No dia 4 de janeiro deste ano, por meio do decre-
to emitido pela Presidência da República, foi instituído 
Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, destinado a 
analisar o contexto e as implicações institucionais rela-
tivas à implantação dos aproveitamentos hidrelétricos 
da Cachoeira do Jirau e Cachoeira do Santo Antônio, 
localizados no Rio Madeira.

O Grupo Interministerial é formado por represen-
tantes da Casa Civil, que vai coordenar os trabalhos, do 
Ministério de Minas e Energia, do Ministério dos Transpor-
tes, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério da 
Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

A ação governamental partiu da necessidade de 
aproveitamento do potencial hidrelétrico para atender à 
constante expansão do sistema elétrico brasileiro, con-
siderando os estudos de viabilidade técnica, ambiental 
e econômica para a implantação do Aproveitamento 
Hidrelétrico – AHE Jirau e AHE Santo Antônio, além da 
possibilidade do empreendimento contar com eclusas 
– diques que permitam a navegação –, que permitirão a 
movimentação de cargas hidroviárias em extensa área 
territorial brasileira ao longo da fronteira com a Bolívia.

Sem dúvida, a implantação dos Aproveitamentos 
Hidrelétricos em meu Estado vai proporcionar melho-
res condições para os moradores, além de facilitar o 
transporte hidroviário de cargas na região.

Ainda com relação à produção de energia, tramita 
na Casa o Projeto de Lei nº 1.826, de 2005, de minha 
autoria, que autoriza a implantação do Gasoduto Urucu 
– Porto Velho em Rondônia. Projeto importante porque, 
com a chegada do gás natural ao Estado, será dado 
maior impulso à economia. Possibilitará ainda o seu uso 
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em indústrias, as quais agregarão valor a seus produtos, 
fator importante para o desenvolvimento de qualquer 
economia, principalmente para a Região Norte. Também 
permitirá a utilização do Gás Natural Veicular, o que re-
duzirá o custo do transporte, especialmente do coletivo 
e dos nossos amigos taxistas, que tanto sofrem até hoje 
com o alto custo do combustível. Ademais, quando da 
conclusão do aludido gasoduto, a Termonorte, maior 
termelétrica do Estado, passará a queimar gás natural, 
o que também contribuirá para a redução de gastos com 
a aquisição de derivados de petróleo.

Por todo o exposto, Sr. Presidente, Srs. Deputados 
aqui presentes, ficou patente a grande importância da 
construção das usinas do Rio Madeira e do Gasoduto 
Urucu-Porto Velho para a região amazônica, para o 
Estado de Rondônia e para o nosso País. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, é imprescindível que 
as empresas responsáveis pela construção dos novos em-
preendimentos se utilizem de um veículo em evidência na 
sociedade: a chamada “responsabilidade social”. Hoje, no 
Senado, tramita a PEC nº 29, de 2003, da Senadora Lúcia 
Vânia, que inclui no art. 193 da Constituição Federal a ex-
pressão “responsabilidade social”, importante porque, des-
sa forma, vem beneficiar diretamente as comunidades.

Sr. Presidente, não posso deixar mencionar tão 
importante ação que beneficiará nossa cidade de Porto 
Velho com a implementação desses dois projetos. O Pre-
feito Roberto Sobrinho, companheiro antigo e psicólogo 
desde 1986, nas atividades educacionais no Estado de 
Rondônia, tem a grande missão de estar unido com toda 
a bancada federal – os 8 Deputados Federais e os 3 Sena-
dores –, por acreditar que esses projetos são importantes 
para nossa querida Capital, que tanto sofre com a falta de 
investimentos e recursos públicos. Mas a nossa bancada 
não tem faltado em apoiar os projetos apresentados pelo 
Prefeito e por sua equipe. Porto Velho merece uma ação 
concentrada para que possa ter do Governo Federal e de 
toda a nossa bancada apoio ao seu desenvolvimento pleno 
e deixe de sofrer com a falta de investimentos em sanea-
mento básico, principalmente na drenagem para controle 
da malária, no abastecimento de água com qualidade para 
a rede de tratamento de esgoto. Não  é possível concluir 
o ano de 2006 sem ter um avanço maior.

Deixo registrado nesta Casa que, como repre-
sentante do povo de Rondônia, acompanharei todo o 
trabalho que será desenvolvido, atenta às ações que 
contribuam para o desenvolvimento do meu Estado e 
pelos rondonienses que ali acreditaram, investiram a 
vida e formaram suas famílias. Famílias rondonienses 
que precisam tanto da sensibilidade governamental, 
que atendam suas principais prioridades.

Assim procedendo, estaremos assegurando o cum-
primento do mandamento constitucional que determina a 
redução das desigualdades sociais e regionais, objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil.

Dentre tantas informações positivas acontecendo 
no País e em meu Estado, destaco que foram celebrados 
convênios entre o Ministério da Integração Nacional e a 
Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica com os Municípios 
de Alvorada, Cacoal, Espigão d’Oeste, Ji-Paraná, Ouro 
Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de 
Moura, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Nova 
Brasilândia d’Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, 
Santa Luzia d’Oeste, São Felipe d’Oeste, São Francisco 
do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Cos-
ta Marques, Candeias do Jamari, Alta Floresta d’Oeste, 
Buritis, Presidente Médici, Castanheiras, Guajará-Mirim, 
Nova União, Novo Horizonte, Colorado do Oeste, Vilhe-
na, Alto Paraíso, Cerejeiras e Cabixi. 

Acredito no potencial de meu Estado, que cresce 
e exige cada vez mais ações ousadas que o tornem 
cada vez melhor. 

Desta forma, Sr. Presidente, concluo a minha fala, 
conclamando toda a bancada da Região Norte a estar 
presente na audiência com o Presidente do IBAMA, 
para que os dois projetos citados tenham as licenças 
ambientais aprovadas. Aí sim teremos o benefício des-
se empreendimento no nosso Estado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wasny de 
Roure.

O Sr. Wasny de Roure – Nobre Deputada Mari-
nha Raupp, quero apenas registrar aqui que tenho tido 
a oportunidade de conhecer o empenho de V.Exa., so-
bretudo na Comissão Mista de Orçamento, e verificar 
sua dedicação. É realmente uma Parlamentar que nos 
motiva, novatos nesta Casa, a perceber que a despeito 
das inúmeras dificuldades, sejam elas políticas, sejam 
elas técnicas, V.Exa. cumpre o seu mandato, resgatan-
do os problemas mais cruciais, agendando junto ao Go-
verno Federal, através de um processo transparente e 
responsável, e conduzindo o Estado de Rondônia a uma 
perspectiva de desenvolvimento sustentável. Creia V.Exa.: 
apraz-nos ver Parlamentar com essa dedicação. Tenho 
observado V.Exa. Não temos intimidade, mas tenho tido o 
cuidado de observar suas iniciativas. Não poderia perder 
a oportunidade de ouvir boa parte do seu pronunciamento 
sem registrar o apreço e a consideração que tenho pelo 
mandato de V.Exa., dedicado ao Estado que represen-
ta, Rondônia. É desnecessário dizer isso, até porque os 
rondonienses a conhecem muito bem: basta verificar a 
votação tão expressiva nas últimas eleições.

A SRA. MARINHA RAUPP – Agradeço ao nobre 
colega, Wasny de Roure, o aparte. 

Temos aqui um grande compromisso, que é o de estar 
todos imbuídos num único propósito: o do desenvolvimento 
da nossa Região e do nosso País. E vejo aqui o Deputado 
Eduardo Valverde, do meu Estado. Considero sua presen-
ça como um aparte ao meu pronunciamento e conclamo 
todos a que possamos, ainda neste primeiro bimestre, ter 
a iniciativa de consolidar uma parceria efetiva. 
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Não  basta ter um Governador naquele Estado 
criticando uma bancada atuante como é a de Rondô-
nia; não basta ter um Executivo estadual virando as 
costas para aqueles que querem ajudar o Estado. A 
bancada do Estado de Rondônia no Congresso Na-
cional tem trabalhado de forma a que os benefícios 
cheguem aos 52 Municípios.

Semana passada, estivemos em Rondônia, no 
Município de Ji-Paraná, com o Diretor da ADA, que nos 
mostrou investimentos para 31 Municípios. É dessa forma 
que aprendemos a trabalhar, pois acredito que a classe 
política tem que trabalhar sempre em parceria e harmo-
nia; mesmo quando não temos, Deputado Wasny, con-

tato direto neste Parlamento. Temos de aprender a nos 
respeitar e a valorizar o trabalho de cada Parlamentar. 
Os 513 Parlamentares têm sua respeitabilidade. 

Por isso, conclamamos a Câmara dos Deputados 
e o Congresso Nacional a aprovarem projetos importan-
tes como os desta semana, entre eles o dos agentes 
comunitários de saúde e o do FUNDEB, cumprindo a 
missão de representar bem o Brasil e o povo do meu 
querido Estado de Rondônia.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Apresentação 

de proposições.



06492 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

O Sr. Manato, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Caldas, 4º 
Secretário.

VI – ORDEM DO DIA
(Trabalho de Comissões.)
O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero dar uma explicação não com 
algum receio, porque não me preocupo em agradar o 
sindicato da Polícia Civil ou a matéria paga veiculada 
pela CBN. Preocupo-me com minha consciência, que 
não me permite aceitar que o Governo do Distrito Fe-
deral retire da verba de investimento da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros 64 milhões e 18 milhões de 
reais, respectivamente, para que a Polícia Civil possa 
contratar mil agentes de polícia.

O engraçado é que as corporações militares de-
cidiram, no ano de 2006, não contratar novos solda-
dos, mas usar a verba de investimento para refazer os 
quartéis, que estão em ruínas, tudo caindo aos peda-
ços, as viaturas, o armamento, os coletes a prova de 
balas. Pois bem, a Polícia Militar resolveu não contratar 
pessoal, para poder investir em material. 

Acontece que, por má orientação, nosso Gover-
nador Roriz, evidentemente deixando-se levar pela 
funcionária Maria Aparecida, apresentou ofício ao Re-
lator-Geral do Orçamento solicitando a transferência de 
64 milhões de reais da Polícia Militar, verba de investi-
mento, para suplementar a verba da Polícia Civil.

Quero dizer a vocês, policiais civis, que não sou 
contra sua categoria, porque defendo a segurança pú-
blica de qualidade, mas não se esqueçam de que é 
por causa da pressão, legítima, que vocês fazem que 
acabam ganhando o dobro do que ganha o policial 
militar e o bombeiro militar. É por causa da pressão 
de vocês que o policial militar teve seu último aumen-
to parcelado em 2 vezes e vocês receberam tudo de 
uma vez só. Sim, é por causa dessa pressão – para 
não usar palavra mais forte –, com ameaças de greve, 
que o Governo do Distrito Federal tem cedido a muitas 
de suas reivindicações. 

Mas os militares não podem fazer greve, esse 
direito lhes é vedado. 

Não pense você, policial civil – e falo com todo o 
respeito, dirigindo-me ao Sindicato dos Policiais Civis 
do Distrito Federal –, que vou me curvar a esse tipo 
de pressão. Eu represento a Polícia Militar e o Corpo 

de Bombeiros do Distrito Federal e seria um tolo se 
achasse que tenho voto no meio de vocês. Vou defender 
a minha classe, a minha categoria. E vocês, se quise-
rem um representante à altura, elejam essa pessoa, 
ou sejam pelo menos comedidos nas críticas.

Não adianta tentarem me atacar insinuando coi-
sas que eu não disse, porque não tenho receio desse 
tipo de acusação. Respeito o trabalho da Polícia Civil, 
mas não vou permitir que o Governador Roriz se firme 
cada vez mais como algoz da nossa Polícia Militar e 
do nosso Corpo de Bombeiros. Todos sabemos que, 
quando se trata da Policia Militar, há má vontade, e, 
pelo que sei, quem tem Deputado Federal é a Polícia 
Militar. Vocês estão usando seu direito, legítimo, de 
pressionar através do sindicato, mas não pensem que 
uma matéria como essa da CBN vai me pressionar. 

Tenho  certeza de que a bancada federal do 
Distrito Federal, que não foi ouvida pelo Governador 
Joaquim Roriz, não vai aceitar essa redistribuição do 
fundo constitucional. Até concordamos que a Polícia 
Civil contrate os 756 agentes e os 100 delegados. 
Isso é realmente necessário. Mas, num ano eleitoral, 
essa aquisição causa estranheza. A bancada federal 
sequer foi ouvida. 

Governador Roriz, não sou seu inimigo, mas tam-
bém não sou bobo. Sou fiel ao seu Governo e já dei 
demonstrações disso, mas não me tratem como uma 
criança, porque criança eu não sou, e já disse várias 
vezes que não tenho dono.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Nazareno Fon-
teles. 

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de levantar desta tribuna um 
debate que foi travado ontem na Comissão Mista de 
Orçamento, por ocasião da discussão e aprovação do 
relatório do orçamento para a Saúde. A polêmica surgiu 
porque foi cometido o erro de incluir no orçamento do 
Ministério da Saúde recursos para execução do Minis-
tério do Desenvolvimento Social, relacionados com o 
Bolsa-Família. Quem conhece as normas de financia-
mento do SUS sabe que isso não é permitido.

Sr. Presidente, nós, defensores do SUS, sabemos 
da importância desse patrimônio a serviço da saúde 
do nosso povo, principalmente do mais carente, e não 
podemos esquecer que a própria legislação do SUS 
– art. 13 da Lei nº 8.080, de 1990 – prevê a articulação 
de políticas e programas a cargo de comissões inter-
setoriais. E uma dessas atividades é a alimentação e 
nutrição. Ou seja, devemos ser defensores, também, 
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de tudo o que está ligado à alimentação e à nutrição 
do nosso povo, principalmente do mais sofrido.

É  importante, Sr. Presidente, vibrarmos com o 
investimento feito pelo atual Governo, de 27 bilhões 
de reais, para a alimentação do povo em 3 anos, isto 
é, 9 bilhões de reais a mais, segundo indica o relató-
rio, um aumento importantíssimo. Portanto, nós, que 
defendemos o recurso assegurado pela Emenda nº 
29, não devemos ser interpretados como adversários 
daquilo que também faz parte da Lei do SUS, porque 
igualmente diz respeito à saúde do nosso povo: o Bol-
sa-Família. 

Temos de parabenizar o Governo, que está gas-
tando muito mais em benefício da saúde do nosso 
povo, em diferentes setores do Orçamento. Ao exigir 
esses recursos, em observância à Emenda nº 29, fa-
vorecemos a elevação dos gastos com alimentação 
e nutrição. 

Faço o registro, Sr. Presidente, para evitar essa 
falsa polêmica, que prejudica principalmente a popu-
lação mais necessitada deste País.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Vadinho Baião. 

O SR. VADINHO BAIÃO (PT – MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, transmito, nesta oportunidade, as 
merecidas congratulações aos responsáveis pela pu-
blicação comemorativa dos 15 anos do Sindicato Inter-
municipal das Indústrias de Marcenaria de Ubá, Minas 
Gerais, ressaltando o apoio prestado pelo SEBRAE 
Minas, Instituto Euvaldo Lodi, Sistema FIEMG, Itatiaia 
Móveis e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

No INTERSIND – 15 Anos, mostra-se como nas-
ceu e se desenvolveu o pólo moveleiro de Ubá, lem-
brando o trabalho pioneiro de José Francisco Parma, a 
contribuição de Sebastião Samor, dos irmãos Treviza-
no, dos irmãos Cruz, a experiência acumulada e todos 
os esforços que conduziram a indústria de móveis de 
Ubá ao estágio atual de qualidade e reconhecimento, 
com a conquista de prêmios em todo o Brasil.

Está realmente de parabéns o sindicato, como 
fator e prova da capacidade de união dos empresários 
em busca de um ideal grandioso e, ao mesmo tempo, 
já reconhecidamente possível: transformar Ubá no 1º 
Pólo Moveleiro do Brasil. 

O INTERSIND desempenhou papel decisivo para 
o desenvolvimento industrial do Município e da região. 
Mesmo sem a ajuda governamental nos primeiros anos, 
mediante a formação de parcerias e com o apoio da 
classe moveleira, o sindicato alcançou melhoras sig-
nificativas para o setor e gerou benefícios para toda a 
região. A seriedade e o êxito das iniciativas logo des-

pertaram a atenção dos Governos Estadual e Federal, 
que passaram também a prestar maior contribuição 
para a história da industrialização de Ubá.

Conforme mostra a publicação do INTERSIND, 
essa história remonta aos esforços da Associação Co-
mercial ainda na década de 60, passa pela fundação 
da Associação dos Fabricantes de Móveis, com a su-
peração de muitas dificuldades no abastecimento de 
matéria-prima para as indústrias, além da luta contra 
a inflação, tendo o grande companheiro Fernando Ar-
quete como seu primeiro presidente.

Data de 22 de novembro de 1989 a fundação do 
INTERSIND – Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Marcenaria de Ubá, então sob a presidência de 
Antônio Carlos Moreira.

No início, as empresas que se organizaram para 
criar o sindicato eram pequenas. Hoje, são as principais 
empregadoras da região. Vendem para todo o Brasil 
e várias delas já exportam, e não perdem em nada 
para empresas de outros pólos. Além das fábricas de 
móveis, também foram favorecidas as empresas de 
tecnologia moveleira. Muitos empreendimentos foram 
atraídos para Ubá, a fim de fornecer matéria-prima, 
tecnologia de ponta e insumos.

O pólo, que responde por mais de 50% dos em-
preendimentos do setor moveleiro do Estado de Minas 
Gerais, é atualmente um grande empregador no âmbito 
regional e estadual.

Com razão, atribui-se grande importância às 
mostras industriais, precursoras das exposições e das 
feiras que vêm sendo realizadas no Horto Florestal. 
Ressalta-se, pois, em especial, o papel desempenha-
do pela FEMMUR, que assegura aos empresários a 
oportunidade de mostrar seu produto e apresentar 
novas tecnologias.

Sob a presidência de Elton da Rocha Teixeira 
Júnior, o INTERSIND promove, em 1994, a primeira 
FEMMUR – Feira de Móveis e de Máquinas de Ubá e 
Região. Nos anos seguintes, a feira de móveis seria 
separada da de máquinas.

Outros fatos importantes: em 1997, o INTERSIND 
passa a administrar a unidade SESI de Ubá; em 1998, 
têm início, sob a presidência de Rogério Gazolla, os 
esforços para a ampliação do Pavilhão de Exposições. 
Cumpre lembrar também como fatores para o desenvol-
vimento do setor: o 1º Fórum da Tecnologia Moveleira 
e o 1º Salão de Design na FEMAP, em 2003. 

Com a experiência acumulada nas edições an-
teriores, a FEMMUR – Feira de Móveis de Minas Ge-
rais, em 2002, mais organizada, com pavilhão próprio 
e ampliado, revela-se como uma das grandes feiras do 
Estado, aberta a expositores de diversas regiões de 
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Minas Gerais e contando já com o apoio dos Governos 
Estadual e Federal.

A inauguração do posto avançado do SEBRAE 
em Ubá, em fevereiro de 2002, concorreu também para 
a aproximação entre o setor moveleiro e os Governos 
Estadual e Federal, favorecendo o atendimento aos 
projetos e aumentando a capacidade das empresas 
de gerar emprego e renda.

Os resultados obtidos pelo pólo moveleiro de 
Ubá atestam, ampla e definitivamente, o êxito do APL 
– Arranjo Produtivo Local, baseado em observações de 
comitiva de lideranças ubaenses que acompanharam 
um modelo de desenvolvimento na Itália. Adaptado à 
realidade local, o conjunto de valores e ações conhe-
cido como APL determinou, principalmente a partir de 
2002, importantes avanços e mudanças profundas na 
cultura do setor, de modo que, hoje, constitui referên-
cia nacional. 

Já com mais de 16 anos de lutas e realizações 
do INTERSIND, a classe empresarial sente-se recom-
pensada pelo fruto de seus esforços e celebra com 
justificado orgulho a transformação do sonho em rea-
lidade: Ubá e região formam, atualmente, o maior pólo 
de móveis de Minas Gerais.

O sindicato tem o mérito, inclusive, de oferecer 
serviços que muito contribuem para o desenvolvimento 
de seus associados, compreendendo convênios, cursos, 
palestras, parcerias, consultorias, entre outros.

Fiel aos vínculos que preservo com a indústria 
moveleira de Ubá e região, reafirmo o apoio aos pro-
jetos e ações em curso para o contínuo desenvolvi-
mento do setor.

Gostaria, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
de fazer um registro que julgo ser da maior importância 
para o pólo moveleiro de Ubá. Refiro-me ao exemplo 
de seriedade, de competência, de justiça, de respeito 
aos trabalhadores, que foi a atuação do empresário 
Lincoln César Penna Costa.

Lincoln é um marco indelével do setor moveleiro. 
Sua trajetória será sempre lembrada. Infelizmente hoje 
não podemos mais compartilhar de sua companhia, mas 
seus ensinamentos ficarão marcados para sempre. 

Ao mesmo tempo, aproveito para renovar o tributo 
devido ao INTERSIND por sua competente atuação, 
concorrendo para a organização da classe, dando su-
porte aos empresários, na busca de soluções para o 
constante crescimento do pólo, permitindo, enfim, que 
o pólo de móveis de Ubá seja, hoje, reconhecido em 
todo o País e no mundo.

Recebam, portanto, os parceiros do projeto APL, 
os diretores e os associados do INTERSIND as mereci-
das saudações, com o desejo de que o setor moveleiro 
de Ubá e região continue progredindo e se mantendo 

como um dos maiores e mais bem estruturados pólos 
de móveis do País.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Wasny de Roure.

O SR. WASNY DE ROURE (PT – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado João 
Caldas, colegas Parlamentares, venho comunicar a 
esta Casa e ao povo brasileiro que tem a oportunidade 
de me ouvir neste instante viagem que fiz, juntamente 
com o Deputado Nilson Mourão, 3 diplomatas, coorde-
nados pelo Embaixador Ouro Preto, e o representante 
do Brasil na Palestina, Ministro Josal Pelegrino , nós 
últimos dias 23, 24, 25 e 26, para acompanhar o pro-
cesso eleitoral na Palestina.

O processo eleitoral ocorreu com absoluta tran-
qüilidade, um exemplo de democracia. Nas diversas 
localidades que visitamos, o povo palestino, mais de 
1,3 milhão de eleitores, teve a oportunidade de votar 
em 2 listas, a lista partidária e a lista de candidatura 
– um sistema misto –, e apresentar seus nomes e os 
de seus partidos para compor o novo Parlamento pa-
lestino, que aumentou de tamanho, passando de 88 
para 132 cadeiras.

A delegação brasileira era pequena se compa-
rada com os quase 900 outros observadores que lá 
estiveram. 

A grande distorção verificada no sistema eleitoral 
da Palestina, quase um consenso entre os observa-
dores, está na região de Jerusalém oriental, onde o 
povo votou sob os olhos dos servidores dos Correios. 
Eles não tiveram um local próprio para a votação por 
impedimento de Israel, que considera Jerusalém orien-
tal como parte do território israelense.

Sr. Presidente, é importante registrar que essa 
eleição tem papel fundamental para o resgate da de-
mocracia nos países árabes. É necessário construir 
nessas nações um paradigma de democracia, de Es-
tado transparente que respeita as mais diferentes for-
mações de sua população. 

Era grande a expectativa de que o novo Parla-
mento criasse essa nova condição. 

Foi uma  surpresa para todos nós. Quem acompa-
nhou o processo eleitoral pôde perceber que o Hamas 
havia se preparado de maneira efetiva, não apenas 
com sistema convencional, como todos os partidos, 
com boca de urna e transporte. 

É importante destacar que o Hamas, ao longo 
de algum tempo, tem implementado trabalho social 
junto à população palestina carente, em particular nos 
campos de refugiados. Naturalmente, isso refletiu no 
resultado das eleições. Além disso, o Hamas representa 
a retomada do sonho palestino de ser uma nação so-
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berana, em face do sistema militarista de intimidação 
e humilhação criado por Israel.

Ressalto, ainda, que a vitória do Hamas teve re-
levante significado: conseguiram 74 cadeiras no Par-
lamento, enquanto o Fatah, 45, e outros partidos in-
dependentes, 13. Há enorme fragmentação no Fatah, 
prejuízo decorrente da política adotada por Israel, que 
compromete sobretudo o Fatah. 

É preciso que o chamado quarteto, composto 
por nações e regiões que apóiam esse processo, que 
repassam vultosa contribuição para o orçamento pa-
lestino, esteja disposto a dialogar, a encontrar honrosa 
e respeitosa saída para o povo palestino. 

Houve realmente um processo transparente. Por 
isso, defendo que o Brasil participe desse processo, 
pela credibilidade, respeito e carinho que o povo pa-
lestino tem com a Nação brasileira. Foi um exemplo de 
democracia não apenas para os países árabes, mas 
para todo o mundo.

São estas as minhas considerações.
Muito obrigado. 
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, público que nos assiste neste momento, assomo 
à tribuna para comemorar a aprovação esta semana, 
pelo Senado Federal, do projeto de lei sobre a gestão 
de florestas públicas, ainda que com certo atraso. 

A Câmara dos Deputados debateu exaustivamen-
te o projeto, promoveu diversas audiências públicas, 
principalmente no norte do País. O  projeto estava en-
calhado no Senado e, finalmente, foi aprovado. 

Faço questão de ressaltar 3 emendas do Sena-
dor Agripino Maia, que, na minha avaliação, são des-
necessárias. 

Na primeira o Senador propõe que as áreas aci-
ma de 2 mil e 500 hectares localizadas em regiões de 
fronteiras precisam ser autorizadas também pelo Se-
nado. A meu ver, será burocratizado o andamento da 
gestão de florestas, já que a lei exige que se façam 
audiências públicas nos Municípios onde estão loca-
lizadas as florestas. Assim, teremos o ordenamento 
fundiário, as audiência públicas e o Senador deseja 
que a área, depois de ter sido autorizada pelo Muni-
cípio, seja também autorizada pelo Senado. 

Trata-se de área a ser concedida a qualquer em-
presa ou a associações comunitárias, uma vez que 
o projeto permite que, além da iniciativa privada, as 
associações comunitárias também possam participar 
da licitação. 

Na segunda emenda o Senador propõe que o 
comitê gestor – que de acordo com a proposta do 
Governo seria formado pelo Ministério do Meio Am-
biente – seja composto por mais 6 Ministérios. Penso 
ser dispensável mobilizar mais 6 Ministérios para se 
discutir a área a ser concedida. 

Na terceira emenda o Senador propõe que os 
diretores do fundo que vai gerir essas florestas sejam 
sabatinados no Senado. Aí, tudo bem, não tenho nada 
contra; mas vou lutar para que as outras 2 emendas 
que acabei de citar sejam derrubadas no plenário da 
Câmara, porque é um projeto perfeito, que tem muitas 
amarrações. Não podemos correr o risco de que um 
pedido de autorização possa tramitar até um ano intei-
ro no Senado. Já vi, nesta Casa, ser aprovado projeto 
de concessão de área que tramitava há 10 anos no 
Congresso Nacional. 

Não  podemos engessar a economia daquela 
região. Há pressão muito forte. Estive recentemente 
em Santarém e em Itaituba, no Estado do Pará, onde 
é grande a expectativa em torno da aprovação da lei 
de gestão ambiental, uma vez que, daqui para a fren-
te, todas as áreas acima de 2,5 hectares passarão 
por licitação.

Esse projeto é um golpe na grilagem, no desma-
tamento ilegal, na retirada ilegal de madeira. Dados 
apontam que, dos 25 milhões de metros cúbicos de 
madeira extraídos da Amazônia anualmente, apenas 
5% são manejados e 2%, certificados. O restante sai 
ilegalmente.

Podemos comemorar mais esta iniciativa do Go-
verno Lula.

Parabéns ao Ministério do Meio Ambiente e a 
esta Casa, que votou o Projeto de Lei de Gestão de 
Florestas Públicas há mais de 6 meses. Felizmente, 
o Senado o votou agora. Com as modificações reali-
zadas, o projeto retorna à Câmara. Vou trabalhar para 
que seja rejeitada a emenda que estabelece que as 
áreas a serem liberadas dependam também de au-
torização do Senado, bem como a que dispõe que o 
comitê gestor, além do Ministério do Meio Ambiente, 
seja composto por mais 6 Ministérios.

Tem motivos para comemorar a população do 
oeste do Pará, que ainda tem preservada 80% da flo-
resta. A mata vinha sendo dizimada, como aconteceu 
no sul e sudeste do Estado nos últimos 40 anos.

Eram estas as considerações que tinha a fazer.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, esta semana foi muito produtiva e, para nós, do 
PDT, de muita alegria. Todos conhecemos o legado que 
o grande Leonel Brizola nos deixou. A educação é um 
dos itens do programa partidário do PDT.

Aprovamos hoje o FUNDEB. O partido sempre lu-
tou por esses recursos. Desde a época em que Brizola 
era Governador do Rio de Janeiro, em 1982, quando 
foram criados os CIEPs, lutamos para que a verba da 
educação aumentasse.

Um pedetista, nosso Líder, Deputado Severiano 
Alves, foi o Presidente da Comissão Especial que ana-
lisou a medida provisória relativa ao FUNDEB.

Para  nossa felicidade, o Deputado Severiano Al-
ves, todos os membros da Comissão presentes e todos 
os Deputados desta Casa foram muito exitosos ao in-
cluírem a educação infantil. Sabemos da necessidade 
do Centro de Educação Infantil. Antigamente, chamava-
se creche, hoje, alguns o chamam de CEI; outros, de 
Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI.

Temos certeza de que a partir do momento em 
que o FUNDEB for instalado e que o dinheiro chegar 
realmente às Prefeituras e às bases, às crianças, a 
qualidade da educação do Brasil aumentará. Somen-
te com investimento maciço na educação teremos um 
País mais desenvolvido, menos corrupto, com melhor 
classe política em todos os Poderes. 

O crescimento de um partido, de um país, de 
uma sociedade organizada depende da educação do 
seu povo. E há bons exemplos, como o ensino japo-
nês e o coreano. 

É fundamental, portanto, investir na educação. 
Para nós, pedetistas, foi imensa satisfação apro-

varmos o FUNDEB. 
Também tivemos outras alegrias, como a aprova-

ção da PEC relativa aos Agentes de Saúde. Sabemos 
que o investimento na prevenção, no combate à causa 
das doenças e a visita dos agentes às comunidades 
referem-se à medicina preventiva, o que representa 
economia na medicina curativa.

Meus parabéns à Casa pelas conquistas desta 
semana. 

Sr. Presidente, Deputado João Caldas, foi uma 
honra manifestar-me tendo V.Exa. na Presidência dos 
trabalhos. 

Obrigado.
O  SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
final do ano passado, o Presidente Lula propôs a im-
plementação neste ano de 34 novas escolas técnicas 

federais. Rondônia, Capital de Porto Velho, será con-
templada com uma unidade e também será estendi-
da mais uma unidade para a cidade de Ji-Paraná. De 
qualquer forma, trata-se da expansão do ensino técnico 
profissionalizante para o ensino médio. 

Essa  ação do Governo, conjugada com a expan-
são das vagas obtidas na criação de novas universida-
des brasileiras – no ano passado foram em torno de 
8 novas universidades –, recoloca a necessidade de 
expansão dos investimentos na educação brasileira, 
e a remessa para esta Casa da PEC relativa ao FUN-
DEB reforça a intenção do Governo.

Informo isso à população que nos vê e ouve até 
para contraditar o pronunciamento do Sr. José Serra, 
atual Prefeito de São Paulo, em que fez crítica ao Go-
verno e à sua política social – ao Bolsa-Família – e 
alega que a população é ignorante ao afirmar que a 
“ignorância impera no Brasil”.

Como se pode falar em ignorância sob um gover-
no que recupera o ensino médio brasileiro, expande as 
redes de escolas técnicas, que tinham acabado – nos 
8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso não 
se criou uma escola técnica –, transforma essas esco-
las em CEFETs, encaminha para esta Casa proposta 
de emenda constitucional ampliando as verbas para 
a educação e eleva em mais 1 ano o ensino funda-
mental, de 8 para 9 anos! Ou será que é tão-somente 
discurso de campanha, para se colocar como aquele 
que vai salvar o Brasil?

Hoje, os jornais apontam que o mês de janeiro 
bateu o recorde de exportação comparativamente ao 
mesmo mês do ano passado – 2,8 bilhões de dólares 
–, demostrando o vigor da nossa economia e nossa 
competitividade internacional.

Enfim, discursos servem para todos. Palavras 
soltas ao vento as pessoas são capazes de ouvir, mas 
lhes dar crédito e confiança é outra história.

A história reconhecerá o Presidente Lula como 
o Presidente da República que talvez tenha mais in-
vestido em educação no Brasil.

Rondônia, especialmente Porto Velho, agradece 
a unidade do CEFET, que permitirá aos jovens que 
concluem o ensino fundamental obterem qualificação 
profissional e acesso ao mercado de trabalho.

Aproveito ainda, Sr. Presidente, para ressaltar a 
gravidade da cheia do Rio Madeira. A cada período de 
8, 10 anos, o Rio Madeira atinge o seu ponto máximo. 
Neste ano, está prevista cheia superior à de 1997.

A Prefeitura Municipal de Porto Velho vem re-
tirando, de maneira paulatina, a população da zona 
ribeirinha.

Estivemos  hoje à tarde com o Diretor da Defesa 
Civil em Brasília e o Prefeito Roberto Sobrinho para 
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encontrar alternativa definitiva que permita realocar 
aquelas populações para áreas mais altas e protegi-
das, a fim de que, a cada período de cheia, elas não 
sejam afetadas. 

A ação da Defesa Civil em Rondônia, em parceria 
com a Defesa Civil nacional, permitirá solução definitiva 
às vítimas da cheia do Rio Madeira, que, habitualmente, 
a esta época do ano, atinge seu volume máximo.

Louvo a iniciativa do Prefeito Roberto Sobrinho 
que, antes que a cheia alcance sua altura máxima, já 
se antecipou e veio a Brasília – nós o acompanhamos 
– a fim de encontrar, junto à Defesa Civil, a solução 
para os desabrigados. 

Muito obrigado. 
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 

– SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, é com admiração e muito respeito que subo 
à tribuna para homenagear uma mulher que é exemplo 
vivo de profissionalismo e de energia.

Refiro-me a Alice Klausz, carinhosamente cha-
mada de Tia Alice por passageiros e tripulantes dos 
vôos da Antártica.

Alice Klausz tornou-se modelo na arte de servir. 
Iniciou sua carreira no Super Constellation, na déca-
da de 50. Sua experiência e dedicação no trato com 
os passageiros propiciou-lhe o convite para dirigir o 
Centro de Treinamento para Comissários da VARIG, 
no período de 1957 a 1989, onde formou os melhores 
profissionais do mundo e foi também instrutora e ge-
rente dos comissários.

Comissária aposentada pela VARIG, fez parte 
do primeiro grupo de mulheres na empresa a exercer 
a função, até então exclusiva para homens. 

Quando se fala no serviço de bordo dos vôos 
antárticos, o nome de Alice Klausz é sempre men-
cionado. 

Sr. Presidente, Tia Alice participa dos vôos da 
Antártica trabalhando durante quase todo o tempo 
auxiliada por praças e taifeiros da Marinha e da Aero-
náutica. Sem remuneração, por amor ao ofício, registra 
a fantástica marca de 109 vôos nessa rota.

Simpática, atenciosa, sem dispensar o uso de um 
uniforme simples, porém elegante, Tia Alice comanda o 
constante fluxo de bandejas e copos, de mão em mão, 
abrindo espaço, em meio a um avião sempre lotado. 

Não  bastasse tudo isso, ela ainda cuida da do-
cumentação exigida em viagens internacionais, do de-
sembaraço de passaportes e de outras burocracias.

Atualmente, é advogada militante e diretora de 
uma escola de formação de aeronautas. 

Por todo o exposto, Sras. e Srs. Deputados, temos 
de agradecer a Deus pela vida e saúde de Tia Alice, 
pela sua disponibilidade e amor sem limites. Que to-
dos nós possamos nos espelhar em seu exemplo de 
dedicação e atitude profissional.

Parabéns, Tia Alice!
Muito obrigado, Sr. Presidente, e uma boa-noite 

à família brasileira.
A SRA. ANA ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. ANA ALENCAR (PSDB – TO. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, de forma exemplar, estivemos hoje 
reunidos com Prefeitos e Vereadores em Palmas, Ca-
pital do meu Estado, Tocantins, no Fórum Regional dos 
Municípios, promovido pela Associação Tocantinense 
de Municípios e pela União dos Vereadores do Tocan-
tins. Desejo parabenizar os seus Presidentes, o Prefeito 
João Abadio e o Vereador Ismael, pela iniciativa.

Os administradores municipais têm enfrentado 
todas as dificuldades para obter recursos. É uma ver-
dadeira penúria. Venho de Município de cerca de 50 mil 
habitantes, onde meu esposo, Hider Alencar, foi Pre-
feito, e pude acompanhar de perto todas os entraves. 
Quando se somava todas as despesas da Prefeitura, 
sobrava apenas 7% para retornar à população.

Por isso, apelo para todos os Parlamentares des-
ta Casa no sentido de que tomem como bandeira de 
luta uma proposta de revisão tributária, pois há mui-
tos impostos indevidamente cobrados. Dos 100% do 
ICMS do Município que vão para o Governo Federal, 
apenas cerca de 13% voltam à origem. Se houvesse 
retorno maior desse imposto, o Município certamen-
te não precisaria estar aqui de pires na mão a todo 
o instante para pedir ajuda ao Governo Federal. Ele 
conseguiria manter a qualidade dos serviços de saú-
de e de educação, e a folha de pagamento dos seus 
funcionários estaria em dia, porque o que produzisse 
retornaria em seu próprio benefício.

De  forma muito cuidadosa, temos de repensar 
a redistribuição de renda, o que fica para o Governo 
Federal, o que fica para o Governo Estadual e o que 
retorna para os Municípios, onde a população espera 
muito de seu Prefeito e fica decepcionada.

Deixo registrados o meu apoio aos Prefeitos e a 
certeza de que nesta Casa lutaremos por melhores dias, 
para que as administrações tenham mais liberdade de 
ação com os recursos que deverão administrar.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O Sr. João Caldas 4º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alberto Fraga, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

O  SR. JOÃO CALDAS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Tem a 
palavra o Exmo. Sr. 4º Secretário e futuro Senador de 
Alagoas, Deputado João Caldas. S.Exa. dispõe de até 
3 minutos para o seu pronunciamento.

O SR. JOÃO CALDAS (PL – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, trago a esta Casa a preocupação da Re-
gião da Mata, sobretudo do Município de Capela, onde 
está sediada a Usina João de Deus e a cooperativa 
dos produtores daquela região.

Essa cooperativa, depois de passar por tantos 
transtornos, por tantos choques e por tantos planos 
econômicos, não sobreviveu e teve de fechar suas por-
tas por falta de definição de uma política econômica e 
agrícola. Ademais, não havia, por parte dos Governos 
passados, o objetivo claro de prestigiar o cooperativis-
mo, principalmente as cooperativas de crédito.

Hoje, Deputado Alberto Fraga, centenas de produ-
tores estão com suas terras empenhadas, assim como 
seus equipamentos agrícolas – máquinas, caminhões, 
tratores, enfim, aquilo que faz a produção agrícola.

E, se estão impedidos de comercializar e de ir aos 
bancos, porque suas propriedades estão empenhadas, 
passam da condição de produtores ativos para a de 
inadimplentes, ficando na mira dos bancos, principal-
mente do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. 
Com isso, cai a produção, e o desemprego e o êxodo 
rural aumentam. E, ao aumentar o êxodo rural, aumen-
tam o número de favelas, o desemprego, a violência e 
o inchaço das cidades.

A  nossa intenção, Sr. Presidente, é levar ao Mi-
nistro Palocci a problemática e pedir aos Ministros da 
Agricultura e da Reforma Agrária uma solução para a 
Usina João de Deus. 

Se os pequenos produtores que continuam na 
região formarem uma cooperativa e tiverem o apoio 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal, do INCRA 
e dos Ministérios da Reforma Agrária, da Agricultura 
e da Fazenda, num mix de ações com o BNDES e o 
Banco do Brasil, poderão se recuperar. Não quere-
mos matar a galinha dos ovos de ouro, não queremos 
fechar a usina, a unidade produtora em Alagoas; não 
queremos ver desempregadas milhares de pessoas 
nem agricultores quebrados no campo. Se estamos 
aqui para apoiar os produtores, principalmente o coo-
perativismo e o associativismo, precisamos ficar junto 
dessas pessoas. 

Então, faço um apelo para toda a bancada alago-
ana, para o Presidente do Senado e para o Presidente 
da Câmara dos Deputados, que é da região de Viço-
sa, Município vizinho a Capela que também sofrerá as 
conseqüências do fechamento da Usina João de Deus 
e da execução dessas pessoas, que tomaram dinheiro 
emprestado para produzir, mas não agüentaram tan-
tos planos, tantos juros, tanta especulação de capital 
como havia na época, no sentido de juntos encontrar-
mos uma saída. Há pessoas cujas dívidas remontam 
há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Precisamos da ação do 
Governo Federal, especialmente do Ministro Palocci e 
de seus agentes, para encontrarmos essa saída. 

Peço, portanto, à bancada federal de Alagoas 
que se una a esses produtores, ao Governo Federal, 
ao Governo Estadual, aos Prefeitos e aos Vereadores 
daquela região, para que juntos consigamos resolver 
esse problema. Não podemos permitir que homens 
trabalhadores e competentes, que vivem e produzem 
no campo, tenham suas propriedades penhoradas e 
percam tudo o que conseguiram até hoje, apesar dos 
juros escorchantes e de tantos planos econômicos 
irresponsáveis. Precisamos, inclusive, pregar anistia 
ampla e geral para essa cooperativa. 

O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil têm de 
olhar esse problema com outros olhos. Afinal, não se 
pode expulsar do campo esses produtores – e eles são  
milhares. E precisamos agir rápido, porque o Governo 
tem muita pressa na hora de executar, penhorar, tomar o 
caminhão, o trator, a fazenda do cidadão que trabalhou 
ali a vida inteira – muitos, inclusive, herdaram a proprie-
dade de seus pais ou avós e ainda hoje se arriscam 
trabalhando no campo. Essas pessoas não podem, de 
uma hora para outra, ficar de mãos vazias. 

E nós que estamos a assistir a tudo isso vamos 
enfiar a cabeça no buraco, como faz a avestruz, até 
a tempestade passar? Quando levantarmos a cabeça 
será muito tarde, Sr. Presidente, pois essas pessoas já 
terão falido – seus bens, que foram penhorados, estão 
sendo leiloados, há um oficial de Justiça à porta para 
tomar sua produção, seu suor e sua lágrima.

Estamos ao lado dos produtores da cooperativa 
de Capela e daqueles que plantam cana para a Usina 
João de Deus. Em Alagoas, a indústria e os produtores 
estão abandonados, e não podemos ver isso e ficar 
calados. Queremos o apoio do Governo Federal, que 
está sensível ao problema e é um incentivador do co-
operativismo no País. Mas, no Banco do Brasil, ainda 
existem muitos carrascos, muitos burocratas que só 
pensam nos milhões e milhões de reais de lucro, não 
querem saber do lucro social, não querem saber do 
suor nem da lágrima do trabalhador.
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Portanto, Sr. Presidente, essa é a preocupação 
que trago à Casa. Conclamo as Sras. Deputadas e os 
Srs. Deputados e todo o Congresso Nacional para que 
apóiem a nossa causa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Esta Pre-

sidência parabeniza V.Exa. pela preocupação. E não é 
apenas em relação aos do Estado de Alagoas que o 
Governo Federal tem de estar sensível, mas a todos os 
produtores rurais deste País, que estão à míngua.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) – Encerro 

a sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, 
dia 3, às 9 horas.

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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 1.478-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Ibema a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Ibema, Estado do Paraná.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 1.729-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga permissão à Rádio Oceânica FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Morro do Chapéu, Estado da Bahia.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06
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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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 1.988-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural de Humaitá a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Humaitá, Esta-
do do Amazonas.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.001-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodi-
fusão Educativa Costa Dourada para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, no município de Rio 
Branco, Estado do Acre.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.005-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação 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 cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.007-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Artís-
tico e Cultural de São Gonçalo do Sapucaí 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.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.015-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Movimento Comunitário Rádio 
Educativa FM de Cuiabá-MT a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06501 

radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado 
do Mato Grosso.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.029-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza 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.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.044-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Agenda – FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
Jaú, Estado São Paulo.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.057-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Vida Nova a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Franca, Estado de 
São Paulo.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 2.086-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 Itaguajé a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaguajé, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -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. 
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 787-C/03 (JULIO LOPES) – Institui diretrizes na-
cionais para a cobrança de tarifas para a prestação 
dos serviços de abastecimento de água e dá outras 
providências.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

6. CONTRA O PARECER DO CONSELHO DE ÉTI-
CA E DECORO PARLAMENTAR PELA PERDA DO 
MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.

(Nos termos do art. 14, § 4º, VIII, do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, c/c o art. 58 do RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 Sessões.

REPRESENTAÇÕES:

Nº 52/05 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
– Representação ao Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o Deputado Professor Luizinho, como 
incurso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos, I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, instituído pela Resolução 25, de 10 de outubro de 
2001, da Câmara dos Deputados.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

Nº 53/05 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
– Representação ao Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o Deputado Roberto Brant, como in-
curso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos, I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, instituído pela Resolução 25, de 10 de outubro de 
2001, da Câmara dos Deputados.
DECURSO: ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: -2-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

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)
12:05 NAZARENO FONTELES (PT – PI)



06502 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

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: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 03-02-06 

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 conces-
sionárias e permissionárias de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica aplicarem, no míni-
mo, cinqüenta centésimos por cento de sua recei-
ta operacional líquida em programas de eficiência 
energética no uso final”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO RORATO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-02-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.368/05 – do Poder Executivo 
– que “altera a estrutura e a remuneração da Carreira 
do Magistério Superior pertencente ao Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de 
que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª 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 AL-
VES. 

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: 10-02-06 

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  

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª 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 
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a redação do art. 29-A e acrescenta art. 29-B à Cons-
tituição Federal para dispor sobre o limite de despe-
sas e a composição das Câmaras de Vereadores e dá 
outras providências.”” (Apensados: PEC nº 375/2005, 
PEC nº 396/2005, PEC nº 397/2005, PEC nº 449/2005 
e PEC nº 468/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 2º 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 COMISSÕES 

EM 02/02/2006: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI Nº 6.524/2006 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
114/2006 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.821/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.110/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.111/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.112/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.113/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.114/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.115/2006 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
496/2006 
Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 6.523/2006 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.101/2006 
Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.515/2006 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
MENSAGEM Nº 35/2006 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 6.517/2006 
Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 6.510/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.519/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.520/2006 
Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 6.516/2006 
Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 6.509/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.513/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.514/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.518/2006 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 5 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO FEU ROSA NO PERÍODO DES-
TINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 307, REALIZADA EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2005 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PP – ES. Como Líder.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi mensa-
gem da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito 
Santo, cujo Sereníssimo Grão-Mestre é o Dr. Sérgio 
Muniz Gianordoli. 

A  Grande Loja Maçônica do Estado do Espí-
rito Santo encetou o Movimento Maçônico Contra 
a Corrupção e está divulgando uma Carta Aberta 
que gostaria de ler, para que não fiquemos à mar-
gem do que acontece em segmentos importantes 
da sociedade brasileira, dentre os quais a Grande 
Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, que 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 3 06505 

se caracteriza por relevantes serviços prestados 
não só à sociedade capixaba, mas também à so-
ciedade brasileira.

Aproveitamos e homenageamos, na pessoa do 
Sereníssimo Grão-Mestre, Irmão Sérgio Muniz Gia-
nordoli, a Grande Loja Maçônica do Estado do Espí-
rito Santo.

Diz a mensagem que recebi:

“O Brasil está correndo um risco enorme!
Apesar da forte reação dos congressistas 

às palavras do Presidente da República quan-
do este afirma a falta de provas nos proces-
sos de corrupção, nada acontece. Enquanto 
o Presidente alega que o mensalão é fanta-
sia, somente a CPI dos Bingos apresenta 10 
provas concretas ao Ministério Público do uso 
do dinheiro ilegal e desvio de verbas em em-
presas estatais. Vários corruptos continuam 
há meses circulando, livremente, decidindo o 
nosso futuro.

Estamos caminhando para mais um des-
fecho sinistro, se continuar prevalecendo a 
impunidade de corruptos e criminosos neste 
País.

As evidências desses processos denotam 
o distanciamento dos interesses dos políticos 
daqueles interesses da sociedade brasileira, 
que vem represando carências e necessidades, 
já em limites muito próximos da ruptura.

Estamos  enfraquecendo as institui-
ções, dando espaço ao surgimento de rea-
ções totalitaristas, que pouco contribuiriam 
com a nossa democracia. Enquanto a França 
sofre com o desequilíbrio social, resultante 
do distanciamento da sociedade com mino-
rias marginalizadas, os políticos brasileiros 
fecham os olhos para um povo majoritaria-
mente carente.

Com certeza, o estado de caos não inte-
ressa a ninguém, mas para o evitar urge que 
possamos agir imediatamente na direção da 
ética e da justiça.

Cobramos veementemente a punição dos 
corruptos para o restabelecimento da confian-
ça na instituição política.

A Maçonaria é uma instituição milenar 
que se espalha por todos os recantos da ter-
ra, reunindo os homens sem quaisquer dis-
tinção de credo, raça, situação econômica 

ou fronteiras, e que objetiva combater a tira-
nia, a ignorância, os preconceitos e os erros 
e glorificar o Direito, a Justiça e a Verdade a 
fim de promover o bem-estar da Pátria e da 
Humanidade.

Movimento Maçônico Contra a Corrup-
ção – MMCC”.

Sr. Presidente, são as palavras que recebi da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito San-
to, que reverbero neste plenário e as quais solicito a 
V.Exa. sejam divulgadas pelos órgãos de comunica-
ção da Casa.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO FEU ROSA NO PERÍODO DES-
TINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS Nº 311, REALIZADA EM 22 DE NO-
VEMBRO DE 2005 – RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO: 

O SR. FEU ROSA (PP – ES. Pela ordem.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, externo a esta 
Casa minha indignação com o Ministro da Educa-
ção, por não ter S.Exa. continuado as negociações 
com os docentes das instituições federais de ensino 
superior.

E solicito à Presidência seja publicado nos Anais 
da Casa manifesto pela efetiva negociação da pauta 
da greve dos docentes das instituições federais de 
ensino superior. O Governo anterior agia da mesma 
forma, e os atuais detentores do poder reclamavam, 
esbravejavam, criticavam etc. e tal. Hoje, no Governo 
daqueles que à época criticavam quando se encerra-
vam as negociações com os professores de ensino 
superior, faz-se o mesmo.

Então, Sr. Presidente, com toda a franqueza, 
quero dizer que isso está errado. O Governo está 
promovendo uma verdadeira matança do ensino su-
perior no Brasil, e a universidade pública é patrimônio 
inalienável de uma nação que se pretende autôno-
ma e desenvolvida. Sem professores estimulados e 
qualificados, o futuro do Brasil estará sempre sendo 
ameaçado.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Trata-se de manifestação do Partido Socialismo e 
Liberdade – PSoL, autodenominada de “representação”, 
sem data, protocolada na Secretaria-Geral da Mesa 
aos 19 de janeiro de 2006, subscrita por sua nobre 
Líder, Deputada Luciana Genro, e outros três ilustres 
integrantes de sua bancada nesta Casa, os Deputados 
João Alfredo, Chico Alencar e Orlando Fantazzini.

Estribado no art. 30, I, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar, o PSoL requer o não-pagamento, no 
final da Sessão Legislativa Extraordinária em curso, da 
ajuda de custo prevista no art. 3º do Decreto Legisla-
tivo nº 7/1995, ao argumento de que esse dispositivo 
fora alterado pelo Decreto Legislativo nº 1/2006, para 
o fim de vedar tal pagamento.

Alega não terem os Congressistas direito adquiri-
do à referida parcela indenizatória, eis que, quando da 
entrada em vigor da norma que proibiu seu pagamento, 
os Parlamentares ainda não haviam reunidos todas as 
condições necessárias a sua percepção.

Por último, no caso de não ser acatada a razão 
que aduz, solicita o P-Sol o não-pagamento da aludi-
da ajuda de custo aos membros de sua bancada na 
Casa.

É o relatório.
Decido.
A manifestação do egrégio Partido Socialismo 

e Liberdade não se caracteriza como representação, 
razão pela qual a recebo como requerimento de auto-
ria dos eminentes Deputados que a subscreveram e, 
nessa condição, passo a examiná-la.

No tocante à ajuda de custo, devida, por força do 
disposto no art. 3º do Decreto Legislativo nº 7/1995, 
aos Congressistas que comparecerem a dois terços da 
Sessão Legislativa Extraordinária, com efeito, o Decreto 
Legislativo nº 1/2006, em vigor desde sua publicação 
aos 19 de janeiro de 2006, proíbe expressamente seu 
pagamento. Entretanto, a regra novel não se aplica à 
Sessão Legislativa Extraordinária em curso, conforme 
Parecer Jurídico da Consultoria Legislativa.

Já no que concerne à exclusão, a pedido, dos in-
signes Deputados Luciana Genro, João Alfredo, Chico 
Alencar e Orlando Fantazzini da lista dos Parlamenta-
res que farão jus à ajuda de custo prevista para o final 
da Sessão Legislativa Extraordinária, determino o en-
caminhamento, por cópia, do requerimento ao Senhor 
Diretor-Geral, para seu atendimento.

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

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Em razão da entrada em vigência da Lei nº 11.265, 
de 3 de janeiro de 2006, que Regulamenta a comercia-

lização de alimentos para lactentes e crianças de pri-
meira infância e também a de produtos de puericultura 
correlatos, declaro a prejudicialidade, nos termos do 
art. 164, inciso II, do Regimento Interno dos Projetos 
de Lei nos 3.059/92, 605/03 e 2.946/04. 

Publique-se.
Em 2-2-2006. – Aldo Rebelo, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.933-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Beneficente e Cultural Comunitária 
Rádio Liberdade FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de São Bento do Sul, Estado de San-
ta Catarina; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. BOSCO COSTA).

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

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

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 187, de 21 de fevereiro de 2005, 
que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Co-
munitária Rádio Liberdade FM a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Bento do 
Sul, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.933, 
de 2005.

Sala da Comissão,     de            de      . – Depu-
tado Bosco Costa, 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 1.933/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Bosco Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa 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 Bene-
vides, 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 1.966-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Nova Campo Largo Rádio e Te-
levisão Educativa para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Lapa, Estado do Paraná; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. SIGMARINGA SEIXAS).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O presente Projeto de Decreto Legislativo, prove-
niente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática desta Casa, aprova o ato constante da 
Portaria nº 2.794, de 11.12.2002, que outorga de permis-
são, à Fundação Nova Campo Largo Rádio e Televisão 
Educativa, para execução de serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Lapa, Estado do Paraná, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

1.2 A matéria veio ao Congresso Nacional com a 
Mensagem do Poder Executivo nº 555, de 2005 (TVR 
nº 659, de 2005), de acordo com o disposto no art. 49, 
XII, combinado com o art. 223, §3º, ambos da Cons-
tituição Federal. 

1.3 Examinada pela competente Comissão de 
mérito desta Câmara dos Deputados, esse Colegiado 
a aprovou nos termos do referido Projeto de Decreto 
Legislativo, em 30.10.2003, tendo sido Relator o ilustre 
Deputado NÁRCIO RODRIGUES. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

2.1 A competência desta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, para a apreciação 
da presente matéria, decorre do disposto no inciso IV, 
do art. 32, alínea “a”, do Regimento Interno da Casa, 
com a redação dada pela Resolução nº 20, de 2004, 
da Câmara dos Deputados.

2.2 Sobre a constitucionalidade da matéria, veri-
fica-se que foram atendidas as normas fundamentais 
pertinentes, relativas à competência material e legisla-
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tiva da União, estabelecidas nos arts. 22, XII, “a”, 49, 
XII, e 223, todos da Constituição.

2.3 Quanto ao exame dos aspectos de técnica 
legislativa e de redação, cumpre referir-se à correta ob-
servância das disposições próprias, previstas nas Leis 
Complementares nºs. 95, de 1998, e 107, de 2001.

2.4 Ante o exposto, inexistindo óbices de qualquer 
natureza que possam embargar a livre tramitação da 
matéria no âmbito da competência regimental desta 
CCJC, opino e voto pela constitucionalidade, juridici-
dade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.966, de 2005.

Sala da Comissão,      de                 de 2005. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.966/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Ribei-
ro 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 1.970-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sistema Syria de Comunicações Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Boa Vis-
ta do Buricá, Estado do Rio Grande do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Maurício Rands).

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

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

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 refere 
a Portaria no 2.821, de 11 de dezembro de 2002, que 
outorga permissão à Sistema Syria de Comunicações 
Ltda para executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Boa Vista do 
Buricá, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.970, 
de 2005.

Sala da Comissão,     de               de         . – Depu-
tado Maurício Rands, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.970/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Maurício Rands.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Ribei-
ro 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 1.980-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Rosa de Saron – ACRS a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Felixlândia, Estado de 
Minas Gerais; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. NELSON TRAD).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-

ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 96, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária Rosa de Saron – ACRS a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Felixlândia, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), 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 atende aos requisitos cons-
titucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.980, de 2005.

Sala da Comissão,     de                 de 2006. 
– Deputado Nelson Trad, 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 1.980/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-
galhães – 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 Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa 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 Bene-
vides, 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 1.981-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Vila Santa Branca – Sintonia FM 91,1 a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ribeirão das Ne-
ves, Estado de Minas Gerais; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. MENDES RIBEIRO FILHO).

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

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

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 153, de 16 de fevereiro de 2005, que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão do 
Bairro Vila Santa Branca – Sintonia FM 91,1 a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ri-
beirão das Neves, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.981, 
de 2005.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.981/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
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Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa 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 Bene-
vides, 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 
N.º 1.983-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Alto Ale-
gre do Pindaré – ARCAP a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade Alto Alegre do Pindaré, Estado 
Maranhão; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ODAIR CUNHA).

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

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

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 149, de 16 de fevereiro de 2005, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Alto Alegre do Pindaré – ARCAP a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Alegre 
do Pindaré, Estado do Maranhão.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), 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.

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 1.983, de 2005.

Sala da Comissão,     de                  de       . – 
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 1.983/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, 
Robson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sig-
maringa 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 Bene-
vides, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.989-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Civil Filantrópica “Asilo Vila do Sol” a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Patos de Minas, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 522, de 8 de outubro de 2003, que 
autoriza a Associação Civil Filantrópica “Asilo Vila do 
Sol” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.989, 
de 2005.

Sala da Comissão,      de                de 2006. – 
Deputado José Roberto Arruda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.989/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado José Roberto Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto 

Magalhães – Vice-Presidente, Ademir Camilo, Bene-
dito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schir-
mer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, José Eduardo Cardozo, 
Juíza Denise Frossard, Lino Rossi, Luiz Piauhyli-
no, 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 Bi-
ffi, 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.



06514 Sexta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.992-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Comunicação e Educação de Marco 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Marco, Estado 
do Ceará; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: Dep. Antonio Carlos Ma-
galhães Neto).

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

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

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 refere 
a Portaria no 395, de 28 de julho de 2003, que autoriza 
a Associação de Comunicação e Educação de Mar-
co a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Marco, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.992, 
de 2005.

Sala da Comissão,      de                  de       . – Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.992/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto 

Magalhães – Vice-Presidente, Ademir Camilo, Bene-
dito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schir-
mer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, José Eduardo Cardozo, 
Juíza Denise Frossard, Lino Rossi, Luiz Piauhyli-
no, 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 Bi-
ffi, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.994-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que autoriza a Pequi 
Esporte Clube – PEC a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Pequi, Estado de Minas 
Gerais; tendo parecer 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)

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

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 
Pequi Esporte Clube a explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pequi, 
Estado de Minas Gerais.

Em conformidade com o artigo 223, §3º da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Poder Legislativo a devida 
apreciação, porquanto o ato somente produzirá efeitos 
após deliberação desta Casa. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou o 
parecer do Relator na forma favorável, apresentando o 
presente Projeto de Decreto Legislativo em exame. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pronunciar-se a respeito da 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. 

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, 
inexistindo aspectos materiais que possam interferir ou 
impedir a tramitação deste Projeto dentro desta Casa.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, voto no sentido da consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo no 1.994, de 2005.

Sala da Comissão, 9 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 
1.994/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – 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 Coruja, 
João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz An-
tonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro Lo-
pes, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo Barros e 
Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.998-A, DE 2005 

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

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Master FM Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, na cidade de Engenheiro 
Beltrão, Estado Paraná; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Wilson Santiago).

Despacho: À Comissão de Constiuição 
e Justiça E De Cidadania (Art. 54)

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

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 271, de 10 de junho de 2005, 
que outorga permissão à Rádio Master FM Ltda. para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Engenheiro Beltrão, 
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 do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.998, 
de 2005.

Sala da Comissão,      de                  de        . 
– Deputado Wilson Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.998/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Wilson Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto 

Magalhães – Vice-Presidente, Ademir Camilo, Bene-
dito de Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schir-
mer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edna Macedo, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, José Eduardo Cardozo, 
Juíza Denise Frossard, Lino Rossi, Luiz Piauhyli-
no, 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 Bi-
ffi, 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.

SEÇÃO II 
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Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Evandro Milhomen - PSB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PSOL
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Raimundo Santos - PL
Socorro Gomes - PCdoB
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Ana Alencar - PSDB
Darci Coelho - PP
Edmundo Galdino - PDT
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB
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Luiz Couto - PT
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André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
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Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
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Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
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Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
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João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
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José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - 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
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB



Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PV
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José 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 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 Walter Pinheiro
Rubens Otoni (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad



Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos 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

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

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 Yeda Crusius
Gonzaga Mota 1 vaga

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Nilton Baiano Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Jackson Barreto
Fernando Gonçalves 2 vagas
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 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 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
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Wladimir Costa Nelson Bornier
(Dep. do PSB 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

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 1 vaga

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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