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1 - ATA DA 320B SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3D SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52B LEGISLATU
RA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 2005

1- Abertura da sessão
11- Leituri:l e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente

OFíCIOS

Nº 48/05 -- 00 Senhor Ministro Nelson Jo
bim, Presidente do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhando Nota Técnica nº 1 (versando sobre
propostas de alteração na Lei nº 10.259/01)......... 59134

NQ 70/05 - Do Senhor Ministro Nelson Jobim,
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, en
caminhando cópia da certidão de julgamento e da
decisão sobre o mérito do PL nQ5.845/05. 59135

NQ 499/05-CN - Do Senhor SenadorTião Via
na, Primeiro-Vice Presidente do Senado Federal,
comunicando que foi designada a Comissão Mista
destinada a efetuar estudos visando apresentar su
gestões sobre a política de reajustes para o salário
mínimo do País.............. 59142

NQ 250/05 - Do Senhor Deputado Henrique
Fontana, Líder do PT, indicando os Deputados do
referido Partido que integrarão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nQ157-N03. 59144

Nº 1.722105 - 00 Senhor Deputado Wilson
Santiago, Líder do PMDB, comunicando que o Depu
tado Marcelo Castro passa a integrar a Comissão
de Seguridade Social e Família......... 59144

Nº 1.250/05 - 00 Senhor Deputado Alberto
Goldman, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Bosco Costa para integrar o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar. 59144

Nº 1.391/05 - 00 Senhor Deputado Mário
Negromonte, Líder em exercício do Pp, indicando
o Deputado Pedro Canedo para Vice-Líder do re-
ferido Partido. 59144

Nº 1.153/05 - Do Senhor Deputado Sandro
Mabel, Líder do PL, indicando o Deputado Medeiros
para integrar a Comissão Mista destinada a efetuar
estudos visando apresentar sugestões sobre a po-
lítica de reajustes para o salário mínimo do País. 59144

NQ 179/05 - Do Senhor Deputado Renildo
Calheiros, Líder do PCdoB, indicando o Deputado
Inácio Arruda para integrar a: Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nº 457-N05. .. 59145

Nº 181/05 - Do Senhor Deputado Renildo
Calheiros, Líder do PCdoS, indicando o Deputado
Inácio Arruda para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecerao PL nQ1.616/99.. 59145

Nº 182/05 - Do Senhor Deputado Renildo
Calheiros, Líder de> PC de> B, indicando o Depu
tado Jamil Murad para integrar a Comissão Es
pecial destinada a proferir, parecer à PEC nº
157-A/03......................................................... 59145

Nº 243/05 - Do Senhor 'Deputado Sarney Fi
lho, Líder do PV, indicando o Deputado Fernando de
Fabinho para integrar a Comissão de Seguridade
Social e Família. 59145

Nº 1.049/05 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,

I ,

comunicando apreciação do PL nº 2.833/03. ....... 59145

NQ 444/05 - Do Serihor Deputado Antônio
Carlos Biscaia, Presidente ida Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cid~dania, comunicando a
apreciação do PL nQ1.811-A/03............................ 59146

Nº 449/05 - Do Sehhor Deputado Antônio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania, encaminhando
a PEC nº 236/04, apreciada pela referida Comis-
são......................................................................... 59146

Nº 454/05 - Do Senhor Deputado Antônio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania, encaminhando
o PL nº 3.109/04, apreciado pela referida Comis-
são. 59146

Nº 471/05 - Do Senhor Deputado Antônio
Carlos Biscaia, Presidente d~ Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania, comunicando a
apreciação do PL nº 5.451-C/05............................ 59146

Nº 676/05 - Do Senhor Deputado Paulo Del
gado, Presidente da Comissão de Educação e
Cultura, comunicando que PL nº 3.950/04, rece
beu pareceres divergentes nas Comissões que lhe
apreciaram o mérito, passando a tramitar sujeito à
apreciação do Plenário. .. 59146
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Nº 334/05 - Do Senhor Deputado Eduardo
Cunha, Presidente em exercício da Comissão de
Finanças e Tributação, encaminhando o PL nº 7.495-
A/02, apreciado pela referida Comissão................ 59147

Nº 174/05 - Do Senhor Deputado Luciano
Castro, Presidente da Comissão de Meio Ambien
te e Desenvolvimento Sustentável, comunicando a
rejeição do PL nº 4.147/04. 59147

Nº 175/05 - Do Senhor Deputado Luciano
Castro, Presidente da Comissão de Meio Ambien
te e Desenvolvimento Sustentável, comunicando a
rejeição do PL nº 5.358/05. 59147

Nº 270/05 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
a apreciação do PL nº 3.214/04. 59147

Nº 271/05 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
a apreciação do PL nº 3.534/04. 59147

Nº 288/05 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
a apreciação do PL nº 4.735/04. 59147

Nº 292/05 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço PLlblico, comunicando
a apreciação do PL nº 5.627/05. 59148

COMUNICAÇÂO

- Da Senhora Deputada Mariãngela Duarte,
comunicando que aceita assumir o mandato de
Deputada Federal. 59148

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 314/2005 - Do Sr. Fernando de Fabinho
- Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desen
volvimento e Turismo da região geográfica Nordeste,
com sede na cidade de Paulo Afonso e institui o Pro
grama Especial de Desenvolvimento de Paulo Afonso
e demais municípios que integram a região...... ...... 59148

Nº 318/2005 - Do Sr. Fernando de Fabinho - Au
toriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvi
mento eTurismo da região geográfica Baixo Médio São
Francisco, com sede na cidade de Juazeiro e institui o
Programa Especial de Desenvolvimento de Juazeiro e
demais municípios que integram a região.................. 59148

Nº 320/2005 - Do Sr. Osvaldo Biolchi - Con
cede isenção de tributos federais às microempresas
e empresas de pequeno porte por um ano, a partir
da abertura da pessoa jurídica. 59151

Nº 321/2005 - Do Sr. Reinaldo Betão - Al
tera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e per
mite a opção pelo sistema aos estabelecimentos
de ensino médio.................................................. 59151

PROJETOS DE LEI

Nº 6.151/2005 - Do Sr. Renato Casagrande
- Cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Con-
tas - CNTC, e dá outras providências....... 59152

Nº 6.180/2005 - Do Sr. Carlos Nader - "Isen-
ta do pagamento do IPI as operações destinadas à
aquisição de prótese e órtese.".............................. 59154

Nº 6.196/2005 - Do Sr. Carlos Nader - "Dis
põe sobre a obrigatoriedade da instalação de si
nais sonoros em semáforos de todas as cidades
com população superior a 50.000 habitantes, e da
outras providências:' 59154

Nº 6.198/2005 - Do Sr. Jefferson Campos
- Torna obrigatória a emissão em Sistema Braile,
pelas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, instituições financeiras e administradoras
de cartões de créditos, de extratos de contas e de
correspondências aos usuários portadores de defici-
ência visual.. 59155

Nº 6.200/2005 - Do Sr. Milton Monti - Inclui
no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação,
o trecho rodoviário que menciona. 59155

Nº 6.206/2005 - Do Senado Federal - Alte
ra o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, com a finalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar profis-
sionais da educação. 59156

Nº 6.207/2005 - Do Senado Federal- Dispõe
sobre a regulamentação das profissões de Enólogo
e Técnico em Enologia. 59157

Nº 6.222/2005 - Do Senado Federal - Dá
nova redação ao § 2º do art. 46 e ao caput do art.
52 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Es
tatuto da Criança e do Adolescente, sobre adoção
internacional. .. 59158

Nº 6.261/2005 - Do Sr. Carlos Willian - Altera
a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para
incluir a obrigatoriedade das empresas prestadoras
do serviço de telefonia fixa comutada instalarem ter
minais de uso público adaptados para portadores
de deficiência física. 59158

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.979/2005 - Da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática - Apro
va o ato que outorga permissão à Fundação José
Fernandes de Melo para executar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Pau
dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte....... 59160

Nº 1.980/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Rosa de
Saron - ACRS a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Felixlândia, Estado
de Minas Gerais.......... 59161

Nº 1.981/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Ra
diodifusão do Bc!lirro Vila Santa Branca - Sintonia
FM 91,1 a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Ribeirão das Neves, Estado
de Minas Gerais.............. 59162

Nº 1.982/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
ato que autoriza a Associação Integrada Conhecer
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, Es-
tado do Maranhão........... 59164

Nº 1.983/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática -Aprova
o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária Alto Alegre do Pindaré - ARCAP a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade Alto Alegre do Pindaré, Estado Mara-
nhão. 59165

Nº 1.984/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova o
ato que autoriza p Associação de Proteção e Assis
tência à Ma.térnitlade e a Infância Dr. João Moreira
a executar, pelo 'prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sabta Quitéria do Maranhão, Estado
do Maranhão..... 59166

Nº 1.985/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação dos Moradores
do Loteamento Bonanza II a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Moreno,
Estado de Pernambuco. 59167

Nº 1.986/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Gomunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
DesenvolvimentÇJ Cultural e Artístico de Santa Fé
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Fé, Estado do Paraná............ 59168

Nº 1.987/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunhária João
Kominek a execl:ltar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Itaiópolis, Estado de Santa
Catarina. 59170

Nº 1.988/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que autoriza 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, Estado do Amazonas........ 59171

Nº 1.998/2005 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Master FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Engenheiro
Beltrão, Estado Paraná...... 59172

INDICAÇÕES

Nº 6.886/2005 - Do Sr. Carlos Abicalil- Su
gere ao Ministro de Estado da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, no âmbito do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal - DPRF, a instalação
de um Posto da PRF no Município de Jangada
- Mato Grosso. 59173

Nº 6.988/2005 - Do Sr. Nelson Pellegrino
- Sugere ao Ministério da Fazenda, através da Cai
xa Econômica Federal, seja criada linha de crédito
para aquisição de táxis adaptados para portadores
de deficiência físicas............................................... 59174

Nº 6.989/2005 - Da srª. Perpétua Almeida
- Sugere ao Ministro da Fazenda o perdão das dívi
das das associações de moradores junto à Receita
Federal................................................................... 59174

Nº 6.990/2005;- Do Sr. Paulo Pimenta - Su
gere ao Ministro de Estado do Planejamento, Orça
mento e Gestão o en~aminhamento, ao Congresso
Nacional, de projeto de lei complementar destinado
a regulamentar os inCisos II e 111 do § 4º do art. 40
da Constituição Federal. 59175

Nº 6.991 /2005~- Do Sr. Remi Trinta - Sugere
ao Ministro das Cidades a regulamentação de novo
tipo de capacete, de uso obrigatório por motociclis-
tas.......................................................................... 59175

Nº 6.992/2005 - Do Sr. Remi Trinta - Suge
re ao Ministério da Educação a criação de Escola
Agrotécnica Federal no Município de Pinheiros, no
Estado do Maranhão.............................................. 59176

Nº 6.993/2005 - Do Sr. Vadinho Baião - Su
gere ao Ministério dáEducação que a Universidade
Federal de Juiz de Fora crie cursos de extensão no
Município de Ubá, Minas Gerais............................ 59176

Nº 6.994/2005- Do Sr. Vander Loubet - Su
gere ao Ministério da Educação a criação de Es
cola Técnica Federal no municfpio de Ponta Porã,
no Estado de Mato Grosso do Sul......................... 59176

Nº 6.995/2005 - Do Sr. Vander Loubet - Su
gere ao Ministério da Educação a criação de Escola
Agrotécnica Federal no município de Costa Rica,
no Estado de Mato Grosso do Sul......................... 59177

Nº 6.996/2005 - Da Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regio
nal- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Trabalho e Emprego, a extensão do
pagamento do seguro-defeso ;aos pescadores dos
Municípios da Região Amaz&r\ica atingidos pela
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seca, bem como a ampliação de seu pagamento
para as agências do Bal;o do Brasil, Correios,
Banco Postal e Loterias Esportivas. 59177

Nº 6.997/2005 - Do Sr. João Grandão - Su
gere ao Ministério da Educação a realização de
estudos para a criação de uma Escola Agrotécnica
Federal no Assentamento Itamarati, localizado no
Município de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso
do Sul. 59178

Nº 6.998/2005 - Do Sr. João Grandão - Su
gere ao Ministério do Esporte (ME) a transformação
das antigas instalações do Ubiratan Esporte Clube,
de propriedade da União, em parque de esporte e
lazer do Município de Dourados. ...... ..... ......... ...... 59178

Nº 6.999/2005 - Do Sr. Babá - Sugere ao
Poder Executivo, a imediata retirada das tropas
brasileiras do Haiti, e indica a necessidade de re
vogar o Decreto Legislativo nº 207. de 19 de maio
de 2004, que autorizou o envio do contingente de
1.200 militares brasileiros para a Minustah, garan-
tindo ao Brasil chefiar tal missão. 59178

REQUERIM ENTOS

Nº 3.237/05 - Do Senhor Deputado Severia
no Alves, Líder do PDT, requerendo a apensação
da PEC nº 37/03 à PEC nº 536/97. 59180

Nº 3.346/05 - Do Senhor Deputado Severiano
Alves, Líder do PDT. requerendo a desconsiderar o
Requerimento nº 3.237/05. 59180

Nº 3.452/05 - Do Senhor Deputado Aroldo
Cedraz, Presidente da Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional, requerendo a trami
tação conjunta das Mensagens nºs 285 e 544, de
2005. 59180

Nº 3.397/05 - Do Senhor Deputado João Cal
das, requerendo que a Câmara dos Deputados se
reúna na Cidade de ManaLls (AMO ou Belém (PA)
para discutir e propor medidas para solucionar os
problemas atuais da Amazônia Legal.................... 59181

NQ 3.411/05 - Do Senhor Deputado Leode
garTiscoski, requerendo a desapensação do PL nº
5.745/05 do PL nº 203/91. 59186

Nº 3.421/05 - Do Senhor Deputado Paulo
Baltazar, requerendo a revisão do despacho inicial
ao PL nº 6.006/05. .. 59187

Nº 3.422/05 - Do Senhor Deputado Darcísio
Perondi, requerendo a revisão do despacho inicial
ao PL nº 3.969/00. 59187

Nº 3.428/05 - Do Senhor Deputado Adelor
Vieira, requerendo a convocação de sessão solene
em homenagem ao Dia da Bíblia. 59188

Nº 3.447/05 - Do Senhor Deputado João
Campos, requerendo a apensação da PEC nº 181/03
à PEC nº 151/95. 59189

Nº 3.479/05 - Do Senhor Deputado Henri-
que Fontana, requerendo a retirada do Recurso nº
248/05. 59189

SESSÂO ORDINÁRIA DE 6-12-2005
IV - Pequeno Expediente
MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Necro

lógio do Monsenhor Murilo de Sá Barreto, Vigário
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. 59192

CARLOS NADER (PL - RJ) - Contratação
de idosos pelo Banco Santander BANESPA S.A.
no Município de Volta Redonda, Estado do Rio de
Janeiro. Realização de investimentos na geração
de novos empregos e no desenvolvimento econô
mico para a efetiva recuperação do valor do salário
mínimo. 59192

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Pedido de
apreciação pela Casa da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação,
pela administração pública municipal, de agentes
comunitários de saúde por meio de processo sele-
tivo público............ 59193

PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela or
dem.) - Improcedência dos boatos veiculados na
Internet sobre intenção do Governo de extinção do
13º salário dos trabalhadores brasileiros............... 59194

REINALDO BETÂO (PL - RJ) - Comemo
ração do Dia do Evangélico em Brasília, Distrito
Federal. Homenagem aos evangélicos do Estado
do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Encami
nhamento de indicação ao Ministério da Saúde
para ampliação das ações de controle da varicela
(catapora) no Brasil. Exportação para a Europa de
flores produzidas no Distrito de Xerém, Município
de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.. ..... 59194

FRANCISCO APPIO (PP - RS) - Inconsis
tência da denúncia de existência de trabalho escra
vo no setor produtivo de maçã, no Estado do Rio
Grande do Sul. Encaminhamento de reivindicações
do segmento ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Roberto Rodrigues. Desafios dos
produtores brasileiros de maçã. 59195

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Transcurso
do aniversário de fundação do Município de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina. 59197

PRESIDENTE (Luiz Couto) - Aviso ao Ple-
nário sobre o prazo fixado para encaminhamento
de discursos dados como lidos.... 59197

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Defesa de
apreciação, pela Casa, das Propostas de Emendas
à Constituição nºs 7 e 2, de 2003, respectivamente,
sobre contratação de agentes comunitários de saú
de e alteração da lotação funcional de funcionários
públicos concursados à disposição de outros órgãos.
Importância do servidor público para o eficaz de-
sempenho da máquina administrativa estatal. ...... 59197

L1NCOLN PORTELA (PL - MG) - Conquista,
pelo atleta Diego Hipólyto, de Medalha de Ouro no
Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica, rea
lizada na Austrália. Avanço dos desportistas brasi
leiros nas várias modalidades olímpicas, sobretudo
a ginástica...................................... 59198
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PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Compro
misso regimental e posse da Deputada MARIÂN-
GELA DUARTE (PT - SP)....... 59199

CH ICO ALENCAR (PSOL - RJ) - Realização
no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, de ho
menagem póstuma ao compositor e artista popular
João do Vale. 59199

IVAN RANZOLlN (PFL - SC. Pela ordem.)
- Votos de boas-vindas à Deputada Mariângela
Duarte...................................... 59199

DR. HELENO(PSC - RJ) - Contrariedade à
aprovação de dispositivo constante do Projeto de
Lei nº 6.136, de .2005, sobre a proibição da impor-
tação de carcaças de pneus.... 59200

FRANCISCOTURRA (PP - RS) -Descum
primento, pela Justiça desportiva, de dispositivo
constante do Estatuto do Torcedor, ao ensejo de
ação impetrada rjelo jovem Leandro Konrad, torce
dor do Sport Club Internacional, contra os critérios
da definição do título da primeira divisão do Cam-
peonato Brasileiro de Futebol.. 59200

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Alcance
social do Programa Luzpara Todos, implantado pelo
Governo Luiz IriáciaLula da Silva. Questionamento
acerca dos crité~io~ da escolha dos beneficiários
pelo Comitê Gestoda Bahia... .......... .......... .......... 59201

SELMA Sc:H0NS (PT - PR) - Votos de boas
vindas à Deputaaa~Mariângela Duarte. Presença
no plenário do Secretário de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social do Paraná, Padre
Roque. Saudaçôes aos Delegados do Estado do
Paraná participant~s da V Conferência Nacional
de Assistência Social............................................. 59201

EDUARDC) VALVERDE (PT - RO) - Êxito
da Operação Terra. Limpa, realizada pela Polícia
Federal em parceria com o INCRA no Estado de
Rondônia. 59203

DANIEL ALMEIDA (PCdoS - BA. Discurso re
tirado pelo orador para revisão.) - Desempenho de
alunos do Estadc) db Bahia na Olimpíada de Mate
mática. Defesa da votação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação
de agentes comunitários de saúde........................ 59203

CORON EL. ALVES (PL - AP) - Visita à Casa
de ex-servidores do Estado do Amapá afastados de
suas funções em decorrência de adesão ao Progra
ma de DemissãoVd'luntária aplicado pelo Governo
passado. 59203

B. SÁ (PSB - PI) - Dados da Pesquisa Na
cional por Amostras de Domicílios sobre a redução
da pobreza e da miséria no País. Importância da
aprovação da propdsta de emenda à Constituição
sobre a criação do Fundo de Manutenção e Desen
volvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDES........... 59203

LUIZ COUTO (PT - PB) - Prisão pela Polí
cia Federal do Sr. Misilvan dos Santos, militante do
PSDB. 59204

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela or
dem.) - Lançamento da Rede Bom Dia de Jornais,
no interior do Estado de São Paulo. 59204

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Protesto
contra a não-inclusão na pauta das propostas de
emendas à Constituição sobre a regulamentação
das atividades dos agentes comunitários de saúde;
a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB e a verticali
zação de coligações partidárias. Defesa da realiza
ção de esforço concentrado no presente exercício
para apreciação de matérias de relevante interesse
nacional. ...................................•............................ 59205

WILSON CIGNACHI (PMDB - RS) - Trans
curso do 130º aniversário dd inicio da imigração
italiana no Estado do Rio Grande do Sul.......... ..... 59206

PRESIDENTE (Ivan Ranzolin) - Associação
da Presidência ao pronunciamento do Deputado
Wilson Cignachi. 59207

EDUARDO GOMES (PSDB - TO) - Esclare-
cimento acerca da prisão de Misilvan dos Santos,
ex-filiado ao PSDB no Estado de Tocantins.... ....... 59207

MARIA HELENA (PSB - RR) -Improcedência
das exigências impostas pelo INCRA a pequenos
e médios produtores rurais na região amazônica,
especialmente no Estado de Roraima. Reavaliação
da realidade agrária brasileira. 59208

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Liberação,
pelo Ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura
e Pesca, José Fritsch, de recursos para aquisição
de frigorífico de peixes por famílias assentadas pela
reforma agrária no Município de Abelardo Luz, Es
tado de Santa Catarina. Investimentos do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva na melhoria infra-estrutural
de assentamentos ru'rais. 59208

IVAN RANZOLlN(PFL - SC) - Lançamento
da Frente Parlamentar da Radiodifusão. Neces
sidade de modernização do Código Brasileiro de
Telecomunicações. com a edição do Estatuto da
Radiodifusão. Conveniência da regulamentação
das rádios comunitáriasno País.... 59209

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Celebração de
convênio entre a Secretaria Especial de Aqüicultura
e Pesca e Prefeituras Municipais da região noroeste
do Estado de São Paulo para criação de cooperati
va de pesca. Pioneirismo de projeto de substituição
do uso de combustíveis fósseis por sebo animal no
curtume Fuga Couros Jales Ltda, do Município de
Jales. 59210

LOBBE NETO (PSDB - SP) - Artigo O des
caso do Governo Lula com a juventude, de Rodri
go Delmasso, Secretário-Geral da Juventude do
PSDB. Execução partial, pelo Governo petista, do
Orçamento Geral da União..................... 59211
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PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Convocação
dos Parlamentares ao plenário para início da Ordem
do Dia. 59212

LUIZA ERUNDINA (PSB - SP) - Proposta do
grupo Pensamento Nacional das Bases Empresa
riais sobre a criação do Código de Defesa do Elei-
tor. 59212

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Descaso
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT com a recuperação de rodovias
federais no Estado do Rio de Janeiro. Conveniên
cia na instalação de postos de atendimento médi
co emergencial ao longo de rodovias. Distorções
na aplicação de dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro. 59212

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) -Inconstitu
cionalidade da Resolução nº 303, de 2002, do Con
selho Nacional do Meio Ambiente, sobre a definição
de áreas de preservação permanente. Redefinição
e regularização de áreas de restinga. 59213

ANDRÉ ZACHAROW (PMDB - PR) - Pre
miação recebida pela Companhia Paranaense de
Energia - COPEL. Excelência dos serviços pres-
tados pela empresa. 59214

ALMIR SÁ (PL - RR) - Realização da 34ª Ex-
posição Feira Agropecuária do Estado de Roraima.
Críticas à política fundiária roraimense. 59215

NATAN DONADON (PMDB - RO) -Inclusão
do Estado de Rondônia na lista de Estados expor
tadores de carne bovina para a Federação Russa.
Reconhecimento internacional do Estado como
zona livre de febre aftosa com vacinação.............. 59215

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) - Ho
menagem ao jornalista Reginaldo Pereira, organi
zador de eventos sociais denominados Tracajá, na
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Efeitos
positivos para a economia do Pais, particularmente
para os setores tecnológico e de comércio exterior,
decorrentes da aprovação da Medida Provisória nº
255, de 2005, a chamada MP do Bem... ......... ...... 59216

COSTA FERREIRA (PSC - MA) - Transcurso
do Dia Nacional de Combate à Pirataria. Prejuizos
econômicos, sociais e ambientais causados pela
falsificação de produtos e marcas e pela biopirata-
ria. 59218

AFONSO HAMM (PP - RS) - Transcurso
do Dia Nacional da Extensão Rural. Excelência da
atuação da EMATER/RS - ASCAR. Parabenização
aos extensionistas rurais. 59219

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Caráter
oportunista da ação de organismos estrangeiros
em favor da internacionalização da Amazônia, ao
ensejo do julgamento dos acusados pelo assassi
nato da missionária norte-americana Dorothy Stang.
Adoção de política de desenvolvimento sustentável
da região amazônica. 59220

JOÂO GRANDÃO (PT - MS) - Empenho
do orador na construção das arquibancadas e das
cabines de rádio do estádio da Liga de Esportes
Douradense de Amadores, na cidade de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul.............................. 59221

LUCIANA GENRO (PSOL - RS) - Artigo
Salário Mínimo, de autoria do economista Carlos
Schmidt, docente da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul......... 59221

CLÁUDIO RORATO (PMDB - PR) - Apoio
à reabertura da Estrada do Colono, no Estado do
Paraná. 59224

ANSELMO (PT - RO) - Resultado da opera
ção de combate à grilagem de terras realizada pela
Polícia Federal no Estado de Rondônia. Competên
cia do Superintendente Regional do INCRA, Olavo
Nienow. 59225

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Instalação de
nova usina de álcool e açúcar no Município de
Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Ja-
neiro. 59225

JOVAIR ARANTES (PTB - GO) - Lançamen
to do Programa Brasil Quilombola, pela Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial. 59226

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Elogio à
MTV Brasil pelas ações realizadas ao ensejo do
transcurso do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.
Solidariedade à cantora Daniela Mercury, diante do
impedimento de participação no concerto de Natal
promovido pelo Vaticano. Regozijo com a assunção
do mandato parlamentar pela Deputada Mariângela
Duarte. 59227

PERPÉTUA ALME IDA (PCdoB - AC) - Mani-
festo resultante de encontro de entidades pacifistas
realizado em Brasília, Distrito Federal.............. ..... 59228

GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL) - Prejuizos
causados ao meio ambiente pela ineficiência dos
sistemas de transporte coletivo no Brasil. Congratu
lação à Editora Abril e à revista Veja pela publicação
de matérias sobre a necessidade de preservação
do planeta. 59229

REINALDO GRIPP (PL - RJ) - Adoção de
medidas de prevenção da febre maculosa, trans-
mitida pelo carrapato-estrela. 59230

V - Grande Expediente
JAMIL MURAD (PCdoB - SP) -Importância

da participação ativa da classe trabalhadora no
processo de desenvolvimento socioeconômico do
País. Legitimidade do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva para atendimento das reivindicações e anseios
dos trabalhadores. Imperiosidade de ajustes na po
lítica econômica do Governo Federal, sobretudo da
redução das taxas de juros e das metas de supe
rávit primário. Repúdio aoS ataques da Oposição
à gestão petista. Defesa de melhor distribuição da
renda nacional. Necessidade de realização da re
forma politica. Conclamação às lideranças de es-
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querda para combate ao conservadorismo político
e às tentativas dE~ submissão do País a interesses
imperialistas norte-americanos...... 59231

PRESIDE~JTE (AdelorVieira) - Convocação
dos Parlamentares ao plenário para início da Ordem
do Dia. 59233

JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA) - Participa
ção do eleitorado brasileiro no plebiscito sobre a
proibição do comércio de armas de fogo e munição
no País. Reformulação do sistema político-eleito
ral brasileiro, com ênfase na adoção da lista pre
ordenadae na redução de custos de campanhas
eleitorais. 59233

ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela ordem.)
- Apresentação de proposição. 59237

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB- SP.
Pela ordem.) - Perplexidade diante da indiferença
da sociedade brasileira em face de chacina de pas
sageiros em ônibus urbano e de mortes causadas
por policiais militares no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. 59237

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA. Pela
ordem.) - Urgência na apreciação de proposta de
emenda à Consti:tuição sobre contratação de agen
tes comunitários de saúde. Outorga ao orador do
Troféu Tracajá, no Município de Feira de Santana,
Estado da Bahia. 0...... 59238'

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Mobilização da sociedade blumenauense pela
restauração é duplicação da Rodovia BR-470..... 59238

PASTOR F'RANKEMBERGEN(PTB - RR.
Pela ordem.}- Regozijo com a liberação de recur
sos de emendas orçamentárias destinadas à área
de saúde. Apoio à implantação do orçamento im-
positivo................... 59239

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
vocação dos Deputados ao plenário para in ício da
Ordem do Dia 0.... 59239

JOÃO ME~JDES DE JESUS (PSB - RJ. Pela
ordem.) - Caráter preconceituoso da tentativa, pelo
Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Bra
sileira e pelo Centro de Estudos das Relações de
Trabalho, de imp,edimento da transmissão do pro
grama religioso 80S Espiritual pela TV Record e
pela Rede Mulher de Televisão. Malferimento da
Constituição Federal como ajuizamento, pelo Mi
nistério Público, de ação cível tendente à proibição
da venda e circulaçâo do livro Orixás, Caboclos e
Guias, Deus ou Demônios? ,de autoria do Bispo
Edir Macedo........................................................... 59239

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Regozijo com a celebração de acordo para
a regularização dos débitos dos mutuários do Jar
dim Serrana 11, em Vitória da Conquista, Estado da
Bahia.......... 59240

Apresenta,~ão de proposições: CARLOS
NADER, EDUARDO GOMES, CARLOS NADER,

ANTONIO CARLOS MENDES THAME, CARLOS
NADER, JOÃO GRANDÃO, CARLOS NADER,
GONZAGA PATRIOTA, CONSELHO DE ÉTICA
E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (BIÊNIO 2005-2007)., GONZAGA
PATRIOTA, MILTON CARDIAS, RENATO CASA
GRANDE, CARLOS WILLlAN, SANDES JÚNIOR,
NEY LOPES, MAURO BENEVIDES, ROBERTO
FREIRE, ANDRÉ FIGUEIREDO, MARIA HELENA,
PODER EXECUTIVO, LUIZA ERUNDINA, JOSÉ
ROBERTO ARRUDA, EDUARDO SCIARRA, EDU-
ARDO PAES. .. 59241

VI- Ordem dooDia
PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Discus

são, em turno único, daMedida Provisória nº 262,
de 2005, que abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no valor de
R$30.000.000,00, para ófim que especifica. ........ 59249

Usou da palavra para proferir parecer à me
dida provisória e àsementlas apresentadas, pela
Comissão Mista de Plahos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, o Sr. Deputado IBERÊ FERREIRA
(PSB - RN). 59249

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)- Encer-
ramento da discussão............................................ 59254

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT
- RJ) ,. 59254

MUHILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.)
- Necessidade de correção de Informações equi
vocadas sobre a matéria em discussão, publi
cadas na página da Câmara dos Deputados na
Intranet.. 59254

PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Res-
posta ao Deputado Murilo Zauith. 59254

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Vota
ção e aprova.çãodo parecer do Relator na parte
em que manifesta opinião favorável ao atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e de adeqUação financeira e orçamen
tária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002-CN.............................................................. 59254

Votação e aprovação do parecer do Relator
na parte em que manifesta opinião pelo não-aten
dimento dos pressupostos constitucionais de rele
vânciae urgênciae de sua adequação financeira e
orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução
nº 1, de 2002-CN. 59254

Não submissão das emendas a votos, por
inadmissibilidade. 59254

Votação e aprovação da medida provisória e
da redação final. 59254

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral....................................................................... 59256

PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Dis-
cussão, em turno único, da Medida Provisória nº
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263, de 2005, que institui abono aos militares das
Forças Armadas brasileiras .

IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem.)
- Regozijo com a vitória obtida pelo Governo Chá-
vez nas eleições legislativas na Venezuela ..

Usou da palavra para proferir parecer à me
dida provisória e às emendas apresentadas, pela
Comissão Mista, o Sr. Deputado FRANCISCO RO-
DRIGUES (PFL - RR) .

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),
RICARDO BARROS (PP - PR), JAIR BOLSONARO
(PP- RJ) .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Encer-
ramento da discussão .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP
- PR) .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Vota
ção e aprovação do parecer do Relator na parte
em que manifesta opinião favorável ao atendimen
to dos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência e de sua adequação financeira e orça
mentária, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1,
de 2002-CN '"

Votação e aprovação do projeto de lei de
conversão oferecido pelo Relator da Comissão
Mista .

Declaração de prejudicialidade da Medida
Provisória nº 263, de 2005, e das emendas apre-
sentadas .

Votação e aprovação da redação final .

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -Anúncio
da existência de requerimentos de urgência sobre
a mesa .

MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.)
- Posicionamento contrário ao requerimento de
urgência nº 3.450, de 2005 ..

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Vota
ção e aprovação do requerimento de urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nº 6.276, de 2005,
sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Cul
tura e Gratificação Específica da Atividade Cultural
- GEAC, cria cargos de provimento efetivo, altera
dispositivos das Leis nºs 10.862, de 20 de abril de
2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 11.094,
de 13 de janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro
de 2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e dá
outras providênCias .

Votação e aprovação de requerimento de
urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº
4.142, de 2004, sobre o ensino na Marinha .

Votação e aprovação de requerimento de ur
gência para a apreciação do Projeto de Resolução

59256

59256

59256

59259

59260

59260

59261

59261

59262

59263

59263

59263

59263

59263

59263

da Câmara dos Deputados nº 272, de 2005, sobre
a criação do Grupo Parlamentar Brasil/Argélia.....

Votação de requerimento de prorrogação,
por 90 dias, dos trabalhos do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar. .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), RICAR
DO BARROS (PP - PR), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) .

LUCIANA GENRO (PSOL - RS. Pela ordem.)
- Discordância com a convocação extraordinária do
Congresso Nacional no mês de janeiro de 2006.........

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Res-
posta à Deputada Luciana Genro ..

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de inclusão na
pauta de requerimento de urgência para apreciação
de proposição sobre a transferência da arrecadação
do Imposto Territorial Rural para os Municípios.....

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Res-
posta ao Deputado Renato Casagrande .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MURILO ZAUITH (PFL - MS) ..

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

Votação de requerimento de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nº 4.896, de 2005....

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), MU
RILO ZAUITH (PFL - MS), ALBERTO GOLDMAN
(PSDB - SP), FRANCISCO TURRA (PP - RS),
FERNANDO CORUJA (PPS - SC), LUIZ SÉRGIO
(PT - RJ), RENATO CASAGRANDE (PSB, - ES),
PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) ..

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

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Ques
tão de ordem sobre a necessidade de prorrogação
do prazo de avaliação de processos de cassa
ção de mandatos parlamentares pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, em face da sus
pensão de prazos durante o período de recesso
parlamentar. .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Im
procedência da questão de ordem levantada pelo
Deputado Pauderney Avelino, em razão da apro
vação prévia pelo Plenário de requerimento do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre o
assunto ..

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Dis
cussão, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição nº 548-B, de 2002, que dá nova
redação ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal,
para disciplinar as coligações eleitorais ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) ..

59263

59264

59264

59265

59265

59265

59265

59266

59266

59266

59266

59267

59267

59268

59268

59268

-------------------------------------------_..~~"'~""""'Q;:y,
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Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado PAULO AFONSO (PMDB - SC). .. 59268

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Visita
oficial à Casa de delegação parlamentar da Assem-
bléia Nacional do Vietnã. 59269

JORGE ALBERTO (PMDB - SE) - Questão
de ordem sobre irregularidade na votação de projeto
de lei de conversão da Medida Provisória nº 263,
de 2005 , "....................... 59269

PRESIDE~HE (José Thomaz Nonô) - Proce
dência da questão de ordem formulada pelo Depu
tado Jorge Alberto. Determinação da Mesa Diretora
de correção da irregularidade............ 59269

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (PPS - SC).. ..... 59269

PRESIDENTE (Jbsé Thomaz Nonõ) - Sau
dações a grupo responsável pela campanha do IV
Natal dos Sonhos da Pastoral do Menor, presente
nas galerias do plenário......................................... 59270

LUIZ CAR:LOSHAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Posicionamento favorável à proposta de
verticalização das coligações partidárias. 59270

Usou da pâlavra oSr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO (PFL - AM), Relator da matéria. 59270

Usou da palavra pi:ira dj~cussão da matéria
o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (POT - RJ). ....... 59271

PRESiDENtE (José Thomaz Nonô) - Escla
recimento sobre o a.vUlso distribuído aos Parlamen-
tares........... 59272

Usou da palavra b Sr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO (PFL _. AM); Relator da matéria. 59272

RONALDÜolMÁS (PSDB - TO. Pela ordem.)
- Pedido de esclarecimento sobre o tkxto da maté-
ria em discussão..,................................................ 59272

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Res-
posta ao Deputado Ronaldo Dimas.......... 59273

Usou da palavra oSr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO (PFL -- AM): Relator da matéria. 59273

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA(PDT - RJ). 59273

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Infor-
maç:ão ao Plenário sobre a prevalência do avulso
distribuído aos Parlamentares..................... 59273

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ). 59273

Usou da palavra o Sr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO (PFL - AM); Relator da matéria. 59273

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - De
terminação de busca do parecer aprovado pela
Comissão Especial................................................ 59273

VANESSAGRAZZJOTIN (PCdoB-AM. Pela
ordem.) - Sugestão à Presidência para apresenta-
ção de emenda de redação à matéria................... 59273

PRESIDENTE (Jose Thomaz Nonõ) - Aten-
dimento da sugestão da Deputada Vanessa Gra-
zziotin..... 59273

DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Como Líder.)
- Posicionamento do Partido Popular Socialista
sobre as matérias constantes na pauta e sobre
os trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar................................................................. 59273

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)..... 59274

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Infor-
mação ao Plenário sobre aprevalência da votação
do avulso distribuído aos Deputados.. 59275

MARCELO BARBI ERI (PMDB - SP. Pela or-
dem.) - Questionamento sobre a votação de reque-
rimentos de destaques....... ".................. ....... ........ 59275

PRESIDENTE(Jbsé Thomaz Nonõ) - Res-
posta ao Deputado Marcelo Barbieri. 59275

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO DIMAS (PSDB - TO)........................... 59275

FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela or-
dem.) - Pedido à Presidêncià de esclarecimento
sobre a matériaem votação. 59275

PRESIDENTE (JoséTliomaz Nonô) - Res-
posta ao Deputado Fernando Coruja. 59275

Usaram da palavrapara discussão da matéria
os Srs. Deputados BETINHO ROSADO (PFL - RN),
CLAUDIO CAJADO (PFL- BA). 59276

PAUDERNEYAVE~INO (PFL - AM) - Questão
de ordem sobre juntada das hotas taquigráficas da
reuniãO' da ComissãoiEspeCial que aprova emenda
de redação da matériaeril pa:Gtaparaconstatação
de falhanCi publicaçã()dotextblegal....................... 59277

MIRO TED~EI8A (pbr -:-FU. pela ordem.)
- Contradita à quesfao d'é ordem dó Deputado
Pauderney Avelino:............... 59277

RICARDO !3AFIROS (P~ - PR) - Questão de
ordem sobre o int~r$tíciode 2 se?sões para vota
ção da inâtériaapós adistribuição'dos avulsos com
a anexação dasr:lota.staquigtáficas da Comissão
Especial. '................................ 59278

Usou dapa.lavra pela otdem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL ~ PE). .. 59278

PRESIDf:NTE (José'Th8maz Nonô) - Acolhi
mento das questões de o'rÔerr1 apresentadas pelos
Deputados Pauderney Ávelirio e' Ricardo Barros
para posterior deciSão '................................ 59278

Usaram dapalavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MIROTEIXEIRA(PDT..., RJ), RONALDO Dl-
MAS (PSDB - TO)................................................. 59278

VII - Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU

TADO PAES LANDIM (PTB - PI. Pela ordem.) NO
PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS Nº 236, REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO
DE 2005 - RETIRADO PELO ORADOR PARA RE
VISÃO: Pedido ao Governo Federa.l de liberação de
recursos orçamentários para construção de trecho
da BR-020, no Estado do Piauí. 59340
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU- SEÇÂO II
TADO FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) NO PERí- 4 _ ATOS DO PRESIDENTE
ODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÂO a) Declarar vago: Jairo Moreira Fernandes
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº b) Tornar sem Efeito Nomeação: Carmo
306 REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2005 Costa ..
- RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÂO: c) Exonerar: Neuvelina Araújo França .
Gravidade do quadro de desigualdade social no País. d) Nomear: Euzimir Alves de Sousa, Fran-
Caráter essencial da universalização do acesso à cisco Moreira de Miranda, Hermes Antônio Mo-
educação para diminuição das desigualdades...... 59341 reira Soares, João Fernando Santos Souto, José

2 - ATO DA PRESIDÊNCIA Wanderley Pinheiro, Márcia Gomes Silveira, Maria
Concede a medalha "Mérito Legislativo Câma- Rodrigues dos Santos, Nilza Maria dos Santos de

ra dos Deputados" aos Senhores Senador Renan Paula Assis, Roseli Rocha Costa, Silvia Carla Pin-
Calheiros, Presidente do Senado Federal: e Minis- to da Silva, Tassiana Cunha Carvalho, Val-andré
tro Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Mutran Pereira, Valentina Pinheiro Gomes, Vera
Federal. 59342 Maria Alves Rheingantz Moniz, Walkman Karony

3 - PARECERES - Proposta de Emenda Cavalcante de Assis ..
à Constituição nº 236-A/04; Projetos de Lei nºs 5 - MESA
7.495-B/02, 1.811-B/03, 2.833-B/03, 3.109-A/04, 6 - LíDERES E VICE-LíDERES
3.214-A/04, 3.534-A/04, 4.147-8/04, 4.735-A/04, 7- DEPUTADOS EM EXERCíCIO
5.358-A/05, 5.451-C/05 e 5.627-A/05. 59342 8 - COMISSÕES

59363
59333

59363

------------------"'-_.-
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Ata da 320ª Sessão, em 6 de dezembro de 2005
Presidência dos Srs.: José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Eduardo Gomes,

3º Secretário; Geraldo Resende, 3º Suplente de Secretário; Luiz Couto, Ivan Ranzolin,
Lobbe Neto, Adelor Vieira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OSSRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRAI\IKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 3

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
NILSON PINTO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VAl.VERDE PT
MARINHA RAUlPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONAOON PMDB
Total de Rondônia: 5

ACRE

JOÃO TOTA PP
Total de Acre: 1

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
COSTA FERREIRA PSC
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANíBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLlNI PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
MAURO BENEVIDES PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 9

PIAuí

B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
NÉLlO DIAS PP
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5
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PARAíBA

ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LUIZ COUTO PT
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
OSVALDO COELHO PFL
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREiRA PFL
MARCELO GUIMARÃF') FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 18

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLlAN PMDB
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDUARDO BARBOSA PSDB

GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAíAS SILVESTRE PSB
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
LEONARDO MONTEIRO PT
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MAURO LOPES PMDB
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
MARCELlNO FRAGA PMDB
NEUCIMAR FRAGA PL
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ANDRÉ COSTA PDT
CARLOS NADER PL
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
FERNANDO GONÇALVES PTB
JOSÉ DIVINO PMR
JUíZA DENISE FROSSARD PPS
JULIO LOPES PP
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
REINALDO BETÃO PL
RODRIGO MAIA PFL
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
DELFIM NETTO PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO PAULO CUNHA PT
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LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MEDEIROS PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
VADÃO GOMES PP
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRV PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZER FlA PMDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNV DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RONALDO CAIADO PFL
SANDRO MABEL PL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
EDUARDO SCIARRA PFL
IRIS SIMÕES PTB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

CARLlTO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PFL
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO BAUER PSDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MILTON CAROlAS PTB
ONVX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTS
PAULO PIMENTA PT
TARCíSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDS
Total de Rio Grande do Sul: 17

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - A lista de
presença registra.na Casa o comparecimento de 203
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.

" - LEITURA DA ATA

O SR. CARLOS NADER, servindo como 2º Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. IVAN RANZOLlN, servindo como 1º Se
cretário, procede à leitura do seguinte
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11I- EXPEDIENTE

Ofício nº 48 IGP

Brasília, 25 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Exmº Ministro,
Com base no art. 19, inciso XV, do Regimento

Interno do Conselho Nacional de Justiça, foi aprovada
por unanimidade em sessâo realizada no último dia 18
de outubro, Nota Técnica versando sobre propostas
de alteração na Lei nº 10.259/2001 (Lei dos Juizados
Especiais Federais).

Em cumprimento à deliberação plenária, envio o
texto aprovado a V. Exª, como uma colaboração para o
processo decisório a ser soberanamente desenvolvido
nas Casas Parlamentares.

Atenciosamente, - Ministro Nelson Jobim, Pre
sidente do Conselho Nacional de Justiça.

NOTA TÉCNICA Nº 1

Aprovada em sessão do dia 18-10-2005
Assunto: Modificações na Lei nº 10.259/2001

(Lei dos Juizados Especiais Federais)

Considerando o seu compromisso constitucio
nal estabelecido pelo art. 103-B, § 4º, 11 em zelar pela
observância do princípio da eficiência na atuação do
Poder Judiciário, determinada por sua vez pelo caput
do art. 37 da Constituição Federal:

Considerando que, conforme o disposto no art.
19, XV de seu Regimento, compete ao Conselho se
pronunciar sobre anteprojetos de lei, quando caracte
rizado o interesse do Poder Judiciário:

Considerando que, durante a apreciação da Medida
Provisória nº 252 pelo Congresso Nacional, foi apresen
tada no Senado Federal a emenda 27, dispondo sobre o
adiamento do pagamento por parte do governo federal
de requisições dos Juizados Especiais Federais por falta
de disponibilidade orçamentária especifica,

Considerando a possibilidade da Emenda 27 ser
reapresentada no esteio de alguma Medida Provisó
ria que, mesmo editada para outros fins, já esteia em
tramitação no Congresso:

O Conselho Nacional de Justiça vem dirigir-se
ao Congresso Nacional e posicionar-se sobre a refe
rida emenda.

1. A emenda 27 afeta os legítimos interesses de
milhares de usuários do Poder Judiciário, sua imensa
maioria oriunda das camadas mais pobres da popu
lação, além de interferir profundamente na estrutura
de funcionamento dos juizados especiais federais. Em
2004, Juizados Especiais Federais tiveram mais de

523.000 (quinhentos e vinte e três mil) beneficiários
de pagamentos e em 2005 até julho mais de 375.000
(trezentos e setenta e cinco mil) beneficiários.

2. Já é senso comum o entendimento de que um
dos principais responsáveis pela lentidão judicial é o
atual sistema de precatórios, que necessita ser reformu
lado. A legislação dos juizados especiais federais (Lei
nº 10.259/01) transformou-se numa decisiva conquista
da cidadania democrática no Brasil, sobretudo graças
ao disposto no seu art. 17, § 2º que prevê o seqües
tro da receita dos governos caso estes não paguem
as obrigações resultantes das decisões judiciais os
Juizados. Esta conquista, que assegura o pagamento
devido pelos governos no prazo de 60 dias, foi direta
mente ameaçada pela Emenda 27.

3. A celeridade da prestação jurisdicional é um
dos objetivos principais do "Pacto do Estado por uma
justiça mais ágil e republicana", assinado pelos Três
Poderes da Republica, e deve continuar resultando da
convergência dos esforços comuns.

4. O adiamento permanente e a incerteza do cum
primento das obrigações judiciais dos governos é uma
das principais fontes da insegurança jurídica e da impre
visibilidade financeira que nos distanciam das práticas
dos países democráticos mais desenvolvidos.

5. O Brasil tem muito se beneficiado da legislação
de responsabilidade fiscal, que contribuiu para ordenar
e conferir previsibilidade às contas públicas. Agora, faz
se necessário seguir este exemplo e expandi-lo, criando
uma legislação de responsabilidade judicial capaz de
assegurar aos cidadãos, suas organizações e empresas
o imediato cumprimento governamental das sentenças
judiciais. Uma legislação que inclusive torne obrigatória
a definição realista de provisões orçamentárias neces
sárias ao pagamento dessas obrigações.

6. E também fonte de insegurança jurídica alterar a
legislação vigente, modificando aspectos fundamentais
da administração e funcionamento do Poder Judiciário,
sem que as alterações propostas tenham gozado da
publicidade necessária ao debate e à discussão pela
sociedade, conforme inclusive determina o art. 37 da
Constituição Federal.

7. O Conselho Nacional de Justiça reafirma sua
crença na capacidade da sociedade e das autorida
des governamentais e políticas de encontrar soluções
capazes de assegurar o equilíbrio orçamentário sem
afetar o funcionamento e a eficiência do Poder Judici
ário,indispensáveis à consolidação do Estado Demo
crático brasileiro de Direito. - Ministro Nelson Jobim,
Presidente do Conselho Nacional de Justiça.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do
Senado Federal, e, por cópia, aos Senhores
Líderes partidários e à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania. Oficie-se.
Publique-se.

Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

___________________________________________'"~lllllf,..,IF.~IIlIi'.
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Ofício nº 70/G P

Brasília, 29 de novembro de 2005

CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 123

I

[

I

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 88, inciso

IV, da Lei nº 11."178, de 20 de setembro de 2005, enca
minho a Vossa Excelência cópia da certidão de julga
mento e da decisão proferida pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça sobre o mérito do Projeto de Lei nº
5.845, que dispõe sobre a carreira dos servidores do
Poder Judiciário da União e dá outras providências.

Atenciosamente, - Ministro Nelson Jobim, Pre
sidente.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 123/2005.
RELATOR: CONSELHEIRO OSCAR ARGOLLo.
REQUERENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REQUERIDO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA.

Certifico que o Plenário, ao apreciar o processo
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu
a seguinte decisão:

"O Conselho, por unanimidade, em cumpri
mento ao disposto no art. 88, inciso IV, da Lei nº
11.178/2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias),
manifestou-se favorável à aprovação do Projeto
de Lei nº 5.845/2005, que dispõe sobre a carrei
ra dos servidores do Poder Judiciário da União,
nos termos do voto proferido pelo Conselheiro
Relator Oscar Argollo. Presidiu o julgamento o
Excelentíssimo Ministro Nelson Jobim (Presiden
te). Plenário, 29 de novembro de 2005.

Presentes à sessão os Excelentíssimos Senho
res Conselheiros: Pádua Ribeiro, Vantuil Abdala, Jirair
Meguerian, Douglas Rodrigues, Cláudio Godoy, Ger
mana Moraes, Paulo Schmidt, Eduardo Lorenzoni,
Ruth Carvalho, Oscar Argollo, Paulo Lobo, Alexandre
de Moraes e Joaquim Falcão.

Ausentes, justificadamente, o Procurador Geral
da República, DI'. Antônio Fernando de Sousa, e o
Presidente do Conselho Federal da QAS, DI'. Roberto
Antônio Susato.

Apresentou sustentação oral o Sr. Roberto Poli
carpo, Coordenador da FENAJUFE.

Brasilia-DF, 29 de noveDIbro de 2005.

Exmº Sr. Presidente e Eminentes Conselheiros:

Relatório

O Exmº. Sr. Diretor-Geral do Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos incisos IV e V do artigo 88 da
Lei Federal nº 11.178, de 20 de setembro de 20051,

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária de 2006 e dá outras providências,
remeteu ao Egrégio Conselho Nacional de Justiça o
Ofício nº 257/GDG, de 21 de outubro de 2005 (fls. 2),
solicitando manifestação, quanto ao mérito e ao aten
dimento dos requisitos legais, acerca do Projeto de
Lei nº 5.845/05 (fls. 3/18), apresentado à Câmara dos
Deputados pelo Exmo. Sr. Ministro Presidente do Ex
celso Pretório através da Mensagem nº 46/2005, de
31 de agosto de 2005.

O Projeto de Lei nº 5.845/05 está com a tramita
ção suspensa na Câmara dos Deputados, aguardando,
desde 19-3-2005, os pareceres que lhe cabem (Docu
mento anexo). Nesse sentido, a autuação do presente
Pedido de Providências. A Justificativa do Projeto de
Lei nº 5.854/05, da lavra dos Exmºs~ Srs. Presidentes
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça e Conselho da Justiça Federal, do Tribunal Su
perior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, do Tribunal Superio~ Eleitbral, do Superior
Tribunal Militar e do Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral e Territórios (fls. 14/18) conclui, em síntese, que
"a despesa decorrente do projeto. conformo-se den
tro da margem de crescimehto permitida aos gastos
com pessoal e encargos sodtis do Poder Judiciário
da União para o exercício de 2005. Ressalte-se que a
Receita Corrente Líquida previ~ta no PLO/2 006 evo
luiu dos atuais R$295 bilhões para:' R$311.056.847.
100 (trezentos e onze bilhôes, cinqüenta e seis mi
lhões. oitocentos e quarenta e; setemile cem reais),
do que resultará ampliada a margem de crescimento
no próximo ano" (sic).

1 Lei nº 11.178/05 - Art. 88. Os projetos de lei sobre transformação
de cargos, a que se refere o ar!. 85, § 2º, desta lei, bem como os
relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais
deverão ser acompanhados de: (... ) IV - em se tratando de proje
tos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público
da União, parecer sobre o mérito e o atendimento aos requisitos
deste artigo, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça e
do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts.
103-8 e 130-A da Constituição; e V - o disposto no inciso anterior
aplica-se aos projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União em tramitação no Poder Legislativo na
data da publicação desta lei.
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Através da Portaria nº 336, de 29 de setembro de
2005, o Exmº Sr. Diretor-Geral do Supremo Tribunal Fe
deral, com base no disposto na alínea b do inciso IX do
artigo 65 do Regulamento da Secretaria e no Protocolo
de Cooperação celebrado com o Conselho Nacional de
Justiça, constituiu urna Comissão Técnica de apoio, para
desenvolver estudos sobre o Projeto de Lei em tela e
outros (fls. 19). Em síntese, a aludida Comissão, após o
exame da matéria, concluiu que "em relação ao mérito, o
Projeto de Lei está indicado à aprovação pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelas Casas do Congresso Nacional,
tendo em vista o relevante papel constitucional dos órgãos
que compõem o Poder Judiciário da União e a política
de valorização do servidor integrante da Carreira Judi
ciária, como forma de otimizar a prestação jurisdicional.
Quanto aos aspectos orçamentários impõe-se observar
o disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 169 da
Constituição FederaF ... Quanto à Lei de Responsabilida
de Fiscal, a análise demonstra que o Projeto atende aos
requisitos nela estabelecidos. A propósito, vale ressaltar
uma pequena diferença entre os números apresentados
à Câmara dos Deputados e os ... indicados, decorrente
da atualização dos dados, conforme Anexo" (sic).

2 Ar!. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como
a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: § 1º A
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteras:ão de estrutura
de carreiras, bem como a admissão ou contrataçao de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder pCI
blico, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - se houver prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) 11 - se houver autorização especifi
ca na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú
blicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) § 2º Decorrido o prazo estabelecido
na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos
parâmetros ali previstos, serâo imediatamente suspensos todos os
repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)§ 3º Para o
cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, du
rante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes
providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com car
gos em comissão e funções de confiança; (incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) 11- exoneração dos servidores não
estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 4º
Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem
suficientes pata assegurar o cumprimento da determinação da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder
o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional. o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoaL(lncluído pela Emenda Constitucio
nal nº 19, de 1998) § 5º O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indef.lização c<;Jrrespondente a um mês
de remuneraçao por ano de serviço. (InclUldo pela Emenda Consti
tucional nº 19, de 1998) § 6º cargo objeto da redução prevista nos
parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de
cargo. emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas
pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, dé 1998) § 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

As fls. 24 usque 31 se encontra o Oficio no. 63/
SOFIMP, de 11 de outubro de 2005, do Exmº Sr. Secre
tário de Orçamento Federal, do Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, respondendo à consulta
formulada pelo Exmo. Sr. Secretário de Orçamentos
e Finanças do Tribunal Superior Eleitoral, indicando,
em resumo, que aquela Secretaria mantém seu enten
dimento de que, segundo a Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de
2000, as despesas com pessoal do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal - TJDF estão compreendidas
no limite estabelecido para o Poder Executivo e não
no limite do Poder Judiciário..." (sic).

Finalmente, às fls. 33, há manifestação do Exmo.
Sr. Secretário-Geral do Egrégio Conselho, in verbis:

"Manifesto-me de acordo com o parecer
do grupo técnico. A análise do mérito está
adequadamente formulada, demonstrando a
importância do projeto em uma estratégia de
modernização do sistema judiciário. Quanto à
adequação orçamentária, merecem destaque
as observações sobre a necessidade de par
celamento na implantação".

A distribuição do processo honrou-me com a
Relatoria (fls. 34).

Às fls. 35, tendo em vista as notas apresentadas
pelo Exmº Sr. Procurador-Geral da República no dia
da sessão de julgamento, ad cauteam despachei de
terminando a manifestação da douta Comissão Téc
nica sobre as observações apresentadas. Às fls. 45
se encontra a certidão da Secretaria Geral apontan
do a decisão unânime do Egrégio Conselho retirando
da pauta do dia 8 de novembro de 2005 os autos do
processo.

A douta Comissão Técnica, às fls. 46, apresenta
sua manifestação:

É o Relatório.

Voto

Conforme consta dos autos, as opiniões expres
sas pelos diversos segmentos competentes para ma
nifestações acerca do Projeto de Lei nº 5.845/05, ora
em tramitação na Câmara do Deputados, revelam uma
conclusão favorável à aprovação da novel norma jurí
dica, que proporcionará justa e necessária adequação
da Carreira Judiciária da União Federal, oferecendo aos
Servidores uma correta e atual remuneração, permitin
do, destarte, a valorização da classe. Os anseios dos
Servidores, mediante a aprovação do aludido Projeto
de Lei, serão contemplados, oferecendo dignidade e
tranqüilidade para os mesmos e seus familiares.

Peço vênia para reproduzir trechos da manifesta
ção da douta Comissão Técnica (fls. 20/21), cujo teor,
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em consonânda com a cota do Exmo. Sr. Secretário
Geral do Egrégio Conselho (fls. 33), dão a exata con
clusão da matéria. Vejamos:

1 -Quanlto à modulação da Carreira:

"Destaca-se do Projeto o propósito de
valorizar a Carreira do Judiciário, com vistas
à celeridade dos serviços e à eficiência de
seus slervidores:

a) previsão da obrigatoriedade de partici
pação em curso de desenvolvimento gerencial
a cada período de 2 anos para os ocupantes
de funções comissionadas/cargos em comis
são de natureza gerencial;

b) novo percentual da Gratificação de
atividade Judiciária, que passa de 30% para

I

50% sobre o vencimento básico do servidor,
destinada, exclusivamente, aos integrantes da
Carreira Judiciária, quando no efetivo exercí
cio de suas atribuições. Dessa forma, não é
devida aos servidores cedidos a órgãos de
outros Poderes ou de outra esfera federativa,
tampouco aos serVidores requisitados, aos que
não têr" vínculo efetivo com a Adrninistração
Pública e aos retribUídos apenas pela remu
neração cheia daJunção comissionada ou do
cargo ém comissão; .

c) instituição do Adicional de Qualifica
ção referente às ações de treinamento, títulos,
diplomas ou certific8:dos de cursos de pós-gra
duação, em sentido amplo ou estrito, em áreas
de interesse dos otgãos do Poder Judiciário,
conforme definido em regulamento, sendo
apena~;considerados os cursos reconhecidos
pelo Ministerio da Educação. Tem por escopo a
valorização do servidor da: carreira na medida

em que o melhor preparo intelectual induz a
melhor desempenho profissional;

d) nova regra de retribuição das funções
comissionadas e dos cargos em comissão,
cujos valores remontam à situação vigente
na Lei nº 9.421/1996, estando, portanto, defa
sados, comparativamente aos atribuídos nos
demais poderes para cargos equivalentes, o
que gera evasão de servidores e dificulda
de de provimento dos cargos em comissão,
notadamente nos tribUnais, em razão da bai
xa atratividade financeira frente aos padrões
de qualificação profissional exigidos de seus
ocUpantes.

Da justificativa apresentada pelos subs
critores do Projeto de Lei ressalte-se a defa
sagem das tabelas salariais dos órgãos do
Poder Judiciário quando coteja das com a
remuneração das carteiras dos Poderes Exe
cutivo e Legislativo, como também em relação
aos salárioSdos empregados terceirizados que
prestam serViços ao Poder Judiciário, o que
tem gerado.crescente evasão de servidores
recém nomeia dos; bem como desestimulado
os antigos servidores."

2 - Quanto à questão orçamentária:

"A análise da Receita Corrente Líquida prevista
para 2006 demonstraque o Poder Judiciário da União
possui margem de crescimento de mais de 7 bilhões
para as despesas de pessoal e encargos sociais, con
siderado o limite prudeneialestabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal, ,enq~adrando-se no artigo
20 da Lei CompJemétitarnº 101/200, como a seguir
demonstrado:

Rec-:..eita Cóqente Líquida LOAl2006 (RCL) "~$ 311.056.847.100
I,

LimitéJegaJ (6% da RCL) '~$ 19.518.817.156

Limiteprudencial (~.7% da RCL) R$ 1~.542_876.298
I::'

Orça~en~()t1e"pe~soal de 2006 do PJU ~$
I .... 11.151.620.127

,

MatgEun deCrescimento legaf - R$· - 8.367.197.029
"'I'

Margem de crescimento prudencial
.

~$ 7.391 .256.171

o "npaclo orçonlenlório anual do Projeto de Lei, inclulndo-se ativos,
inativos e pensionistas, expressa-se pelos seguintes valores:

Impacto PCS servidol"es ativos R$ 3.613.195.733

tmpacto PCS inativos e pensionistas R$' 977.479.439

Impacto bruto total do Judiciál"Ío R$ 4.590.675.172

Impacto bruto Judiciário + JDFT R$ 4_896.265.533
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Inclui-se no cálculo do impacto orçamentá
rio bruto do Poder Judiciário da União a Justiça
do Distrito Federal e Territórios, embora seus
limites legal e prudencial (LRF) sejam considera
dos junto com os do Poder Executivo, conforme
art. 20, I, c, da LC nº 101/2000 e ofício SOF/MP
nº 63, enviado ao TSE em 11-10-2000.

A estimativa do impacto anual discrimi
nada por órgão do Poder Judiciário e da JDFT
indica que embora, no geral, a despesa decor
rente do projeto conforme-se dentro da mar
gem de crescimento permitida aos gastos com
pessoal e encargos sociais do Poder Judiciário
da União para o exercício de 2006, há dificul
dade para enquadramento individualizado da
Justiça Federal e da JDFT (Anexo).

Desse modo, esta Comissão recomenda
que a implantação do Projeto seja parcelada
em, no mínimo, dois anos.

Registra-se, também, a necessidade de
incluir-se previsão orçamentária no Anexo V do
Projeto de Lei Orçamentária para 2006, com
vistas a atender-se ao disposto no artigo 169,
410, I, da Constituição Federal."

Diante das observações do Exmº Sr. Procurador
Geral da República, membro efetivo do Egrégio Conse
lho, preocupado com as conclusões da douta Comis
são Técnica, entendi por bem rogar nova manifestação
sobre as notas apresentadas às fls. 36 e 37.

Assim, vindo aos autos a nova manifestação, re
produzo parcialmente as conclusões, in verbis;

"... apresentamos o detalhamento do cál
culo das margens de crescimento legal e pru
dencial do Poder Judiciário da União e Justiça
do Distrito Federal e Territórios, complementan
do as informações anteriormente prestadas:

- inclui-se no cálculo do impacto orça
mentário bruto do Poder Judiciário da União a
Justiça do Distrito Federal e Territórios:

- no entanto, a JDFT está fora do limite de
6% estabelecido para as despesas de pessoal
do Poder Judiciário da União (art. 20, I, b da Lei
Complementar nº 101/2000 -fls. 26 a 28);

- à JDFT foi atribuído o percentual de 0,2
75% destacado do limite destinado ao Poder Exe
cutivo (art20, I, c, da LC nº 101/2000 combinado
com os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição
e art. 31 da Emenda Constitucional nº 19);

- o impacto bruto (incluindo-se ati
vos, inativos e pensionistas) apresentado no
Projeto de Lei remetido ao Poder Legislati
vo (R$4.590.675.172) acrescido do impac
to da Justiça do Distrito Federal e Territórios
(R$305.590.361) é de R$4.896.265.533;

- a Receita Corrente Líquida prevista
para 2006 indica que o Poder Judiciário da
União possui margem de crescimento de apro-

ximadamente 7,4 bilhões para as despesas
de pessoal e encargos sociais, considerado o
limite prudencial estabelecido na Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, o que enquadra o Projeto
no artigo 20 da LC nº 101/2000,

(...)
- em atendimento ao estabelecido no

inciso I do art. 16 da LC nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), informamos que o
impacto do PL, nos dois anos subseqüentes,
se a implantação ocorrer de uma só vez, será
igual ao previsto para 2006, ano em que pos
sivelmente o PCS entrará em vigor.

Desse modo, o impacto global do PCS não
compromete a margem de crescimento prudencial
dos gastos do Poder Judiciário no ano de 2006 e
não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

(...)
Embora caiba à Administração dos órgãos

do Poder Judiciário, quando da implantação do
Projeto, observar os limites impostos pelas regras
de gestão fiscal e demais normas orçamentárias,
esta Comissão, nada obstante, sugeriu no pare
cer inicial que a implantação fosse dividida em,
no mínimo, 2 anos, com o objetivo de alertar os
gestores sobre a necessidade de enquadramento
individual dos órgãos nos limites da lei.

Atendendo, porém, à solicitação do Sr.
Relator, esta Comissão, com a colaboração
da Coordenadora do Comitê Técn ico de Orça
mento instituído pela Portaria CNJ nº 7/2005,
realizou novos estudos para demonstrar a via
bilidade de implantação do PL em três anos,
em todos os órgãos."

Portanto, realizada a nova verificação, constatou-se
que as preocupações do Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República eram perfeitamente justas.Todavia, observou-se
que os autores das notas apresentadas elaboraram cálcu
los equivocados, eis que incluíram, por exemplo, despesas
com Precatórios e Eleições em sua verificação. A última
manifestação da douta ComissãoTécnica, então, apresenta
conclusões concretas e categóricas que permitem, agora,
uma clara visão da situação, cuja conclusão é pela aprova
ção do aludido Plano de Cargo e Salários em tela.

Destarte, Exmº Sr. Presidente e ilustrados Conse
lheiros, o Projeto de Lei nº 5.845/05 merece ser apro
vado, eis que seu conteúdo atende às necessidades
urgentes do Poder Judiciário da União Federal, seja
quanto à formulação do novo quadro da Carreira Ju
diciária para os Servidores, seja quanto às condições
orçamentárias, razão pela qual sugiro aos eminentes
membros do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
que acompanhem a presente opinião, para ulterior re
messa de cópia dos autos à Câmara dos Deputados,
pugnando pela aprovação do texto apresentado, ob
servadas as peculiaridades indicadas na conclusão da
douta Comissão Técnica fls 46/4 7) e na manifestação

________________________________________- __"'...__õll'~~_ ~}F!":
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A Receita Corrente Liquida LOAl2006 (RCl) R$ 311.056.847.100

B Linfte legal (Total JUD ·6% da RCL) R$ 18.663.410.826

B' Umite legal (JOFT •0,275% da ACL) R$ 855.406.330

B'=8+8' Limite legal (rotalJUD+JOFT) R$ 19.518.817.156

C Limite prudencial (Total JUD'5.7% da RCL) R$ 17.730.240.285

C' Limfte prudencial (JDFT - 0,26125% da RCL) RS 812.636.013

iS"-=C+C' Limite prudencial (Total JUD +JDFT) R$ 18.542.876.298

D' Despesa Líquida de pessoal/2006 - PJU R$ 11.151.620.127

E Margem de crescimento legal = (8'-0) RS 8.367.197.029

F Margem de crescimento prudencial = (C'-D) A$ 7.391.556.171
I' ~SilPl..0A ... AS1S.71a.sS5.647-Pfital)rioIiRS2.171.",71186-EII~RlI62.200000- FOIlIIsV«"'RSI
2193.157!J4, 11.lS1.~127

- em atendimento ao estabelecido no inciso I do
art. 16 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), informamos que o impacto do PL, nos dois
anos subseqüentes, se a implantação ocorrer de uma
só vez, será igLial ao previsto para 2006, ano em que
possivelmente o PCS entrará em vigor.

Desse modo, o impacto global do PCS não com
promete a margem de crescimento prudencial dos gas
tos do Poder Judiciário no ano de 2006 e não viola a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora caiba à Administração dos órgãos do Po
der Judiciário, quando da implantação do Projeto, ob
servar os limites impostos pelas regras de gestão fiscal
e demais normas orçamentárias, esta Comissão, nada
obstante, sugeriu no parecer inicial que a implantação
fosse dividida.em,.no mínimo, 2 anos, com o objetivo de
alertar os gestores sobre a necessidade de enquadra
mento individual dos órgãos'nos limites da lei.

Atendendo; porém, à solicitação do Sr. Relator,
esta Comissão, com a colaboração da Coordenadora
do Comitê Técnico de Orçamento instituído pela Por
taria CNJ nº 7/2005, realizou novos ~studos para de
monstrar a viabilidade de implantação do PL em três
anos, em lodosos órgãos.

Na elaboração da planilha anexa promoveu-se à
validação preliminar dos dados, inclusive os que com
põem a base de cálculo dos limites percentuais dos ór
gãos do Judiciário da União. (§ 1º do art. 20 da LRF).

A análise indicou a necessidadede recomposição de
bases e limites, mediante exclusão das sentenças judiciais
e despesas de exercícios anteriores, para ajustamento ao
disposto no art. 19, § 1º e art. 20, § 1º da LC nº 101/00.

É o parecer.
Brasília, 22 de novembro de 2005. - Paula Cri

sóstomo Lopes Lima, Presidente. - Alfredo Wagner
de Andrade (STF) - Roberto Bezerra (STF).

- a Receita Corrente Líquida prevista para 2006
indica que o Poder Judiciário da União possui margem
de crescimento de aproximadamente 7,4 bilhões para
as despesas de pessoal e encargos sociais, conside
rado o limite prudencial estabelecido na Lei de Res
ponsabilidade Fiscal, o cque enquadra o Projeto no
artigo 20 da LC nº 101/2000, como demonstrado:

do Exmº Sr. Secretário-Geral fls 33), entendendo, es
pecialmente, que o pagamento das verbas indicadas
merece e necessita, por viável, ser realizado de forma
parcelada, em no máximo 3 (três) parcelas anuais,
tudo no sentido de modernizar, valorizar e dignificar
os Servidores do Judiciário da União Federal.

Ademais disso, relativamente aos Servidores doTri
bunal de Justiça do Distrito Federal, diante da manifestação
(fls. 24/25) do Exmo. Sr. Secretário de Orçamento Federal,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, te
nho que a futura norma jurídica incidirá sobre os mesmos,
ressalvando a situação do computo para o teto, em razão
do disposto no inciso XIII do artigo 21 da Constituição Fe
deraP e na alínea c do artigo 20 da Lei Complementar nº
101/20004 fato que merece reexame do Congresso Na
cional a fim de proporcionar uma justa iSdnomia.

É o voto.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2005. 

Oscar Argollo, Conselheiro Relator.

Ref. Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário
da União.

Atendendo solicitação do Sr. Relator, Conselheiro
Oscar Argollo, em reunião realizada nesta data, apre
sentamos o detalhamento do cálculo dasmélrgens de
crescimento legal e prudencial do Poder Judiciário da
União e Justiça do Distrito Federal e Territórios, comple
mentando as informações anteriormente prestadas:

- inclui-sE! no cálculo do impacto orçamentário
bruto do Poder .•Judiciário da União a Justiça do Distrito
Federal e Territórios;

- no entanto, a JDFT está fora do limite de 6%
estabelecido para as despesas de pessoal do Poder
Judiciário da União (art. 20, I, b, da Lei Complementar
nº 101/2000 - fls. 26 a 28);

- à JDFTfoi atribuído o percentual de 0,275%
destacado do limite destinado ao Poder Executivo (art.
20, I, c, da LC nº 101/2000 combinado com os inci
sos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19);

- o impac11obruto (incluindo-se ativos, inativos e
pensionistas) apresentado no Projeto dê Lei remeti
do ao Poder Legislativo (R$4.590.675.172) acrescido
do impacto da Justiça do Distrito Federal e Territórios
(R$305.590.361) é de R$4.896.265.533;

3Constituição Federal Art. 21. Compete à União:

XIII -- organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e
a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
'Lei Complementar nQ 101/2000 - Art. 20. A repartição dos limites
globais do art. 19 não poderá excederos seguintes percentuais:
- na esfera federal:
-(...)
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Exe·
cutivo, destacando..se 3% (três por cento) para as despesas com
pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21
da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repar
tidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada
um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores
ao da publicação desta Lei Complementar;
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Of. nº 499/2005-CN
Brasília, 1º de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a VExª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi designada, na sessão

do Senado Federal realizada nesta data, a Comissão
Mista instituída pelo Ato Conjunto nº 3. de 2005, desti
nada a efetuar estudos visando apresentar sugestões
sobre a política de reajustes País.

Em anexo, encaminho a VExª compor a relação
dos membros designados para referida Comissão.

Aproveito a oportunidade para renovar a VExª
protestos de estima e consideração. - Senador Tião
Viana, Primeiro Vice-Presidente.

Tendo em vista a criação~ através do Ato
Conjunto n° 3, de 2005, dos Presidentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, de instituição de
Comissão Mista destinada a efetuar estudos visando
apresentar sugestões sobre a política de reajustes para o
salário mínimo do País, a Presidência designa, de
acordo com as indicações recebidas das Lideranças
Partidárias e nos termos do § 1° do art. 9° do
Regimento Comum, os Senhores:

SENADORES

Cristovam Buarque

Ney Suassuna
Luiz Otávio

Paulo Paim-PT
João Ribeiro-PL

.José Jorge-PFL
Álvaro Dias-PSDB
Tasso Jereissati-PSDB

TITULARES SUPLENTES
Bloco (PFL-PSDB)

1. César Borges-PFL
2. Eduardo Azeredo-PSDB
3. Rodolpho Tourinho-PFL

PMDB
I.Gerson Camata
2.Wellington Salgado de Oliveira

Bloco (PT-P8B-PL)
1.Serys Slhessarenko-PT
2.

(*)PDT

1.Augusto Botelho

,.) Rodízio nos lennos da Resolução nO 2!2000-CN.
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DEPUTADOS
TITULARES SUPLENTES

PT
Vicentinho 1.Tarcísio Zimmermann

PMDB
Cláudio Rorato I.Benjamin Maranhão

BLOCO (PFL-PRONA)
Fábio Souto 1. Gervásio Silva

PSDB
Walter Barelli I.Carlos Alberto Leréia

pp
Leodegar Tiscoski 1. João Leão

PTB
Jackson Barreto 1.

PL
Medeiros 1.

Pv*
Vittorio Medioli I.Sarney Filho

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

• Rodízio nos lermo:,; da Resolução n° 2J2000-CN.

Em 06/1212005.

Publique-se.
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Ofício nº 154-Gab 411

Dezembro de 2005

Brasília, 5 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

a fim de indicar como titulares a Deputada Mariângela
Duarte - PT/SP e os Deputados Antônio Biscaia - PT/
RJ, Luiz Bassuma - PT/BA e Odair Cunha - PT/MG,
para integrarem a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
157-A, de 2003, que "convoca Assembléia de Revisão
Constitucional e dá outras providências".

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

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 1.722

Brasília, 6 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Marcelo Castro de Suplente, a Comissão Seguridade
Social e Família, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF. PSDB Nº 1.250/2005

Brasília, 6 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, como membro suplen

te, o Deputado Bosco Costa, para integrar o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, em virtude da renúncia
da Deputada Zulaiê Cobra (Ofício nº 154-Gab 411, de
21-11-2005, cópia em anexo).

Respeitosamente, - Deputado Alberto Goldman,
Líder do PSDB.

Brasília, 21 de novembro de 2005

Exmº Sr
Deputado Ricardo IIzar
DO. Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vos

sa renúncia. à partir desta data da vaga de Suplente
no Decoro Parlamentar.

Sem mais para o presente, reitero os meus pro
testos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputada Zulaiê Cobra.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-05. - Deputado Aldo Rebelo,

Presidente.

Of. nº 1.391

Brasília, 6 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Pedro Canedo (PP-GO) como

Vice-Líder da Bancada do Partido Progressista.
Atenciosamente, - Deputado Mário Negromon

te, Líder do PP em exercício.

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

Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 1.153/05 - LPL

Brasília, 1º de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a V.Exª que o Partido Liberal indica o

Deputado Medeiros (PUSP) para integrar, como titular,
Comissão Mista destinada a efetuar estudos visando
apresentar sugestões sobre a política de reajustes
para o salário mínimo do País.

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

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

------------------------_._---_.._,.,
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Of. nº 182/05
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Brasília, 1Q de dezembro de 2005

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

Assunto: Indicac;:ão de membro de Comissão Especial.

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Inácio

Arruda para integrar como membro titular a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 457-A de 2005, do Senado
Federal, que "altera o artigo 40 da Constituição Fe
deral, relativo ao limite de idade para a aposentadoria
compulsória do servidor publico em geral, e acrescen
ta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".

Respeitosamente, - Deputado Renildo Calhei
ros, Líder do PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em 5-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of. nQ 181/05

Brasília, 2 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indica(;:ão de membro de Comissão Especial.

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Inácio Arruda para integrar como membro titular a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nQ 1.616, de 1999, do Poder Execu
tivo, que "dispôe sobre a gestão administrativa e a
organização Institucional do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos previsto no
inciso XIX do art. 21 da Constituição, e criado pela
Lei nQ 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e dá outras
providências" .

Respeitosamente. - Deputado Renildo Calhei
ros, Líder do PCdoB.

Publique-se.
Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Brasília, 2 de dezembro de 2005

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

Assunto: Indicação de membro de Comissão Especial.

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Jamil

Murad para integrar como membro titular a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 157-A de 2003, do Sr. Luiz
Carlos Santos, que "convoca Assembléia de Revisão
Constitucional e dá outras providências"

Respeitosamente, - Deputado Renildo Calhei
ros, Líder do PcdoB.

Publique-se.
Em 2-12~05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nQ 243/05
Brasília, 2 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado

Fernando Gabei ra - PV/RJ para integrar, na condição de
Suplente, a Comissão de Seguridade Social e Família,
em substituição ao Deputado Marcelo Ortiz - PV/SP.

Atenciosamente, - Deputado Sarney Filho, Lí
der do Pv.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ofício nº 1.049/2005-CAPADR

Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nQ 2.833/2003

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lênci~ a apreciação do Projeto de Lei nº 2.833/03, por
este Orgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Ronaldo Caiado,
PFL /GO, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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OF. Nº 444-PP/2005 - CCJC
Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, Projeto de Lei nº
1.811-N03.

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

Cordialmente. - Deputado Antonio Carlos Bis
caia, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 449/2005 - CCJR

Brasília, 24 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 236/04, apreciada por este Órgão
Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Antonio Carlos Biscaia. Pre
sidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF. nº 454-PP/2005 - CCJC

Brasília, 24 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais ncabíveis, o Projeto de Lei nº 3.109/04,
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Antonio Carlos Biscaia, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF. nº 471-PP/2005-CCJC

Brasília, 1º de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº
5.451-C/05.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos projetos e parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Antonio Carlos
Biscaia, Presidente.

Publ ique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Preso nº 676/PP/CEC

Brasília, 19 de outubro de 2005

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

Assunto: Publicação do Projeto de Lei nº 3.950/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto ao art. 58 do Regimento Interno, a apro
vação do Projeto de Lei nº 3.950/04, do Senhor Mauro
Benevides, que "dispõe sobre a criação de uma Uni
versidade Federal na região Sertão Central do Estado
do Ceará, na cidade de Quixeramobim", inicialmente
despachado às Comissões para apreciação inclusiva,
nos termos do art. 24, 11, do Regimento Interno da Casa,
decaiu dessa condição, por ter recebido pareceres di
vergentes nas Comissões de Trabalho, Administração
e Serviço Público, e de Educação e Cultura, que lhe
apreciaram o mérito, passando doravante a tramitar
sujeito à apreciação do Plenário, com base na alínea
g, inciso 11, do referido art. 24.

Atenciosamente, - Deputado Paulo Delgado,
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a com
petência para apreciar o PL nº 3.950/04, nos
termos do art. 24, inciso 11 alínea g, do RICID.
Oficie-se. Publique-se.

Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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Brasília, 30 de novembro de 2005

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

Assunto: Oficio de Publicação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 7.495
A/02, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, - Deputado GeddelVieira Lima,
Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OFTP Nº 174/2005

Brasília, 24 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para dar cumpri

mento ao disposto no art. 133, do Regimento Interno,
a rejeição, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 4.147/04.

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

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OFTP Nº 175/2005

Brasília, 24 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para dar cumpri

mento ao disposto no art. 133, do Regimento Interno,
a rejeição, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 5.358/05.

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

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Brasília, 8 de novembro de 2005

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

Assunto: Publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

disposto no art. 58 do regimento interno, a apreciação do
Projeto de Lei nº 3.214/2004, por este órgão técnico.

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

Atenciosamente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12~05_ - Aldo Rebelo, Presidente.

Of. Preso nº 271/05/CTASP

Brasília, 8 de novembro de 2005

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

Assunto: Publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

disposto no art. 58 do regimento interno, a apreciação do
Projeto de Lei nº 3.534/2004, por este órgão técnico.

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

Atenciosamente,- Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Of. Preso nº 288/05/CTASP

Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Assunto: publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

disposto no art. 58 do regimento interno, a apreciação do
Projeto de Lei nº 4.735/2004, por este órgão técnico.

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

Atenciosamente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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Of. Preso nº 292/05/CTASP

Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Assunto: Publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do regimento interno, a aprecia
ção do Projeto de Lei nº 5.627/2005, por este órgão
técnico.

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

Atenciosamente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Brasília, 6 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assum ir o mandato de Deputado
Federal, na qualidade de titular, pelo Estado de São
Paulo, nos termos do art. 241, inciso I, do RICO.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Mariângela
Duarte, PT/SP.

Publique-se, nos termos do artigo 241,
inciso I, do RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 314, DE 2005

(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Autoriza o Poder Executivo a criar o
Pólo de Desenvolvimento e Turismo da re
gião geográfica Nordeste, com sede na ci
dade de Paulo Afonso e institui o Progra
ma Especial de Desenvolvimento de Paulo
Afonso e demais municípios que integram
a região.

Despacho: Às Comissões de: Turismo e
Desporto; Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional; Finanças e Tribu
tação (Mérito e Art. 54. RICO) e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar o

Pólo de Desenvolvimento e Turismo de Paulo Afon
so, com o objetivo de articular e harmonizar as ações
administrativas da União e do Estado da Bahia e dos
Municípios contemplados, conforme o previsto no in
ciso IX do art. 21, no art. 43, e no inciso IV do art. 48
da Constituição Federal.

§ 1º A área de abrangência e influência do pólo
que trata este artigo é constituída pela região geográ
fica Nordeste da Bahia.

§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos
a partir de desmembramento de território de Municí
pios citados no parágrafo anterior passarão a compor,
automaticamente, o Pólo de Desenvolvimento e turis
mo da Bahia.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar o
Conselho Administrativo que coordenará as ações go
vernamentais no âmbito do Pólo de Desenvolvimento
e Turismo de Paulo Afonso.

Parágrafo único. As atribuições e a composição do
Conselho Administrativo de que trata este artigo serão
definidas em regulamento, assegurada a participação
de representantes do Governo do Estado da Bahia e
dos Municípios situados no Pólo de Desenvolvimento
e Turismo e de representantes da sociedade civil.

Art. 3º Consideram-se de interesse comum do
Pólo de Desenvolvimento e Turismo de Paulo Afonso
as ações da União e os serviços públicos comuns do
Estado da Bahia e dos Municípios que o integram,
especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvi
mento econômico sustentável, conservação do equi
líbrio socioambiental, geração de emprego e renda e
implantação de infra-estrutura.

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento e Turismo
da Bahia.

Parágrafo único. O Programa Especial de Desen
volvimento e Turismo da Bahia, ouvidos os órgãos com
petentes, estabelecerá, mediante convênio, normas,
critérios e procedimentos relativos às ações conjuntas
previstas nos arts. 1º e 3º, de caráter federal, e aquelas
de responsabilidade de entes federais.

Art. 5º Os incentivos ao desenvolvimento regional
a serem implantados pelo Pólo de Desenvolvimento e
Turismo da Bahia compreenderão:

I - igualdade de tarifas, fretes e seguros, e ou
tros ítens de custos e preços de responsabilidade do
poder público, na forma do art. 43, § 2º, inciso I, da
Constituição Federal;

____________________________________m ' _
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11 - linhas de crédito especiais para o financia
mento das atividades prioritárias;

111 - subsídios, remissões, isenções, reduções,
diferimento temporário de tributos federais. devidos por
pessoas físicas ou jurídicas, ou outros incentivos fiscais
concedidos para o fomento de atividades produtivas;

IV - outros benefícios com tratamento fiscal di
ferenciado.

§ 1º Para o cumprimento do disposto nos incisos
11, 111 e IV deste artigo, a concessão ou ampliação de
benefício ou de incentivo de natureza tributária, da qual
decorra renúncia de receita, será acompanhada de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financei
ro no exercício de início de sua vigência e nos dois
seguintes;

11 - demonstração do atendimento ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III - demonstrativo de que a renúncia de receita foi
considerada na estimativa da receita da Lei Orçamentá
ria Anual e de que não afetará as metas de resultados
fiscais do período, na forma dos arts. 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º O Programa Especial de Desenvolvimento e
Turismo de Paulo Afonso estabelecerá formas de estí
mulo à ação consorciada entre as entidades federais,
estaduais e municipais atuantes na área do Pólo de
Desenvolvimento e Turismo da Bahia.

§ 3º O Programa Especial de Desenvolvimento e
Turismo de Paulo Afonso será coordenado pelo Con
selho Administrativo referido nó art. 2º.

Art. 6º Os programas e projetos prioritários para
a região serão financiados com recursos:

I - de natureza orçamentária. que lhes forem
destinados pela União na forma da lei;

11 - de natureza órçamentária, que lhes forem
destinados pelo Estado da Bahia e Municípios abrangi
dos pelo Pólo de Desenvolvimento eTurismo de Paulo
Afonso de que trata esta Lei Complementar;

111 - de operaçoesde crédito externas e inter-
nas.

Art. 7º A União poderá firmar convênios com o
Estado de comos Municípios referidos no § 1º do art.
1º, com a finalidade deatender ao disposto nesta Lei
Complementar.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua pulblicação oficial.

Justificação

O inciso IX do art. 21 da Constituição Federal as
seVI~ra à União a competência para elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território
e de desenvolvimento econômico e social. Para tanto,
o texto constitucional afirma mais adiante, no art. 43,

que à União cabe a função integradora de articular sua
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social,
com o objetivo de promover o desenvolvimento dessa
área, reduzindo as desigualdades regionais. O mes
mo artigo prevê a necessidade de lei complementar
sobre as condições para a integração de regiões em
desenvolvimento e também sobre a composição dos
organismos regionais que executarão, na forma da lei,
os planos regionais, integrantes dos planos nacionais
de desenvolvimento econômico e social, aprovados
juntamente com estes.

Apresentamos, assim, o presente projeto de lei
complementar como parte de um conjunto de proposi
ções que engloba pólos e eixos de desenvolvimento na
Bahia, de forma a tornar a região desse Estado capaz
de, por meio da articulação integrada desses Municí
pios, ampliar suas possibilidades de crescimento, sejam
elas através da economia, indústria ou turismo.

A criação do pól.b de Desenvolvimento e Turismo
de Paulo Afonso será, assim, de grande importância
para viabilizar uma gestão· conjunta das políticas pú
blicas desses Municípios e possibilitar a concentração
de esforços em ações voltadas para amelhoria da in
fra-estrutura local.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No
bres Pares na aprovação deste Projeto de Lei Com
plementar.

Saladas Sessões, 21 de novembro de 2005. 
Deputado Fernando de Fabinho.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 318, DE 2005

(Do Sr. Fernando de Fabinho)

Autoriza0 Poder Executivo a criar o
Pólo de Desenvolvimento e Turismo da re
gião geográfica .Baixo Médio São Francisco,
com sede ná cidade de Juazeiro e institui
o Programa Especial de Desenvolvimento
de Juazeiro e demais municípios que inte
gram a região.

Despacho: Às Comissões de: Turismo e
Desporto; Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional; Finanças e Tribu
tação (MeritoeArt. 54, RICO) 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 o Poder Executivo autorizado a criar o

Pólo de Desenvolvimento eTurismo de Juazeiro, com o
objetivo de articular e harmonizar as ações administra
tivas da União e do Estado da Bahia e dos Municípios
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da região do Baixo Médio São Francisco, contemplados,
conforme o previsto no inciso IX do art. 21, no art. 43,
e no inciso IV do art. 48 da Constituição Federal.

§ 1º A área de abrangência e influência do pólo
que trata este artigo é constituida pela região geográfica
Baixo Médio São Francisco no estado da Bahia.

§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos
a partir de desmembramento de território de Municí
pios citados no parágrafo anterior passarão a compor,
automaticamente, o Pólo de Desenvolvimento e turis
mo da Bahia.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar o
Conselho Administrativo que coordenará as ações go
vernamentais no âmbito do Pólo de Desenvolvimento
e Turismo do Baixo Médio São Francisco.

Parágrafo único. As atribuições e a composição do
Conselho Administrativo de que trata este artigo serão
definidas em regulamento, assegurada a participação
de representantes do Governo do Estado da Bahia e
dos Municípios situados no Pólo de Desenvolvimento
e Turismo e de representantes da sociedade civil.

Art. 3º Consideram-se de interesse comum do
Pólo de Desenvolvimento e Turismo de Juazeiro as
ações da União e os serviços públicos comuns do
Estado da Bahia e dos Municípios que o integram,
especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvi
mento econômico sustentável, conservação do equi
líbrio socioambiental, geração de emprego e renda e
implantação de infra-estrutura.

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento e Turismo
da Bahia.

Parágrafo único. O Programa Especial de Desen
volvimento eTurismo da Bahia, ouvidos os órgãos com
petentes, estabelecerá, mediante convênio, normas,
critérios e procedimentos relativos às ações conjuntas
previstas nos arts. 1º e 3º , de caráter federal, e aque
las de responsabilidade de entes federais.

Art. 5º Os incentivos ao desenvolvimento regional
a serem implantados pelo Pólo de Desenvolvimento e
Turismo da Bahia compreenderão:

I - igualdade de tarifas, fretes e seguros, e ou
tros ítens de custos e preços de responsabilidade do
poder público, na forma do art. 43, § 2º, inciso I, da
Constituição Federal;

11 - linhas de crédito especiais para o financia
mento das atividades prioritárias;

111 - subsídios, remissões, isenções, reduções,
diferimento temporário de tributos federais, devidos por
pessoas físicas ou jurídicas, ou outros incentivos fiscais
concedidos para o fomento de atividades produtivas;

IV - outros benefícios com tratamento fiscal di
ferenciado.

§ 1º Para o cumprimento do disposto nos incisos
11, 111 e IV deste artigo, a concessão ou ampliação de
benefício ou de incentivo de natureza tributária, da qual
decorra renúncia de receita, será acompanhada de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financei
ro no exercício de início de sua vigência e nos dois
seguintes;

11 - demonstração do atendimento ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

111- demonstrativo de que a renúncia de receita foi
considerada na estimativa da receita da Lei Orçamentá
ria Anual e de que não afetará as metas de resultados
fiscais do período, na forma dos arts. 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º O Programa Especial de Desenvolvimento
e Turismo de Juazeiro estabelecerá formas de estí
mulo à ação consorciada entre as entidades federais,
estaduais e municipais atuantes na área do Pólo de
Desenvolvimento e Turismo da Bahia.

§ 3º O Programa Especial de Desenvolvimento e
Turismo de Juazeiro será coordenado pelo Conselho
Administrativo referido no art. 2º.

Art. 6º Os programas e projetos prioritários para
a região serão financiados com recursos:

I - de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União na forma da lei;

11- de natureza orçamentária, que lhes forem des
tinados pelo Estado da Bahia e Municípios abrangidos
pelo Pólo de Desenvolvimento e Turismo de Juazeiro
de que trata esta Lei Complementar;

111- de operações de crédito externas e internas.
Art. 7º A União poderá firmar convênios COm o

Estado e com os Municípios referidos no § 1º do art.
1º, com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei
Complementar.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação oficial.

Justificação

O inciso IX do art. 21 da Constituição Federal as
severa à União a competência para elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território
e de desenvolvimento econômico e social. Para tanto,
o texto constitucional afirma mais adiante, no art. 43,
que à União cabe a função integradora de articular sua
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social,
com o objetivo de promover o desenvolvimento dessa
área, reduzindo as desigualdades regionais. O mes
mo artigo prevê a necessidade de lei complementar
sobre as condições para a integração de regiões em
desenvolvimento e também sobre a composição dos
organismos regionais que executarão, na forma da lei,
os planos regionais, integrantes dos planos nacionais

------------------------,---------_.._-----
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de desenvolvimento econômico e social, aprovados
juntamente com estes.

Apresentamos, assim, o presente projeto de lei
complementar como parte de um conjunto de proposi
ções que engloba pólos e eixo de desenvolvimento na
Bahia, de forma a tornar a região desse Estado capaz
de, por meio da articulação integrada desses Municí
pios, ampliar suas possibilidades de crescimento, sejam
elas através da economia, indústria ou turismo.

A criação do Pólo de Desenvolvimento e Turismo
de Juazeiro será, assim, de grande importância para
viabilizar uma gestão conjunta das políticas públicas
desses Municípios e possibilitara concentração de
esforços em açôes voltadas para a melhoria da infra
estrutura local.

Dessa forma, contamos com o apoio dos No
bres Pares na aprovação deste Projeto de Lei Com
plementar.

Saladas Sessões, 21 de novembro de 2005.
Deputado Fernando de Fabinho.

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR
Nº 320, DE 2005

(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

C'oncede isenção de tributos federais
às microempresas e empresas de pequeno
porte por um ano, a partir da abertura da
pessoa jurídica.

Despacho: Apense-se à(ao) PlP nº
245/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As microempresas e empresas de pequeno

porte, enquadradas no conceito previsto na Lei nº 8.864,
de 28 de março de 1994, ficam isentas, por um período
de trezentos e sessenta e cinco dias a contar da data
de sua abertura, dos seguintes tributos federais:

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
-IRPJ;

II - Contribuição para os Programas de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP;

111 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
-CSLL;

IV - Contribuição para Financiamento da Segu
ridade Social - COFINS;

V -Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI;
VI - Contribuições para a Seguridade Social, a

cargo da pessoa jurídica, de que tratam a Lei Comple
mentar no 84, oIe 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e

22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25
da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.

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

Justificação

O art. 146, I, d, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
19 de dezembro de 2003, estabelece que cabe à lei
complementar a definição de tratamento diferenciado
e favorecido de tributação para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes
especiais ou simplificados.

Com base nesse ditame constitucional, propo
mos, no presenteprojeto de lei complementar, que às
microempresas e às empresas de pequeno porte fique
assegurada isenção de tributos federais no primeiro
ano de funcionamento, para que possam elas enfren
tar as dificuldades de 'ordem econômica que ocorrem
nesse período.

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

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Osvaldo Biolchi.

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR
Nº 321, DE 2005

(D08r. Reinaldo Betão)

Altera alei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, que institui o Sistema Integrado
de Pagamento dé Impostos e Contribui
ções das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte"': SIMPLES, e permite a
opção pelo sistema aos estabelecimentos
de ensino médio.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP nº
155/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nácional decreta:
Art. 1º Ficam excetuadas da restrição de que trata

o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, os estabelecimentos de ensino médio.

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

Justificação

A Lei nº 10.034, de 24 de outubro de 2000, pos
sibilitou aos estabelecimentos de ensino fundamental
a opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Micorempresas e Em-
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presas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituído pela
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

A presente proposição visa a estender a opção
também aos estabelecimentos de ensino médio, com
o objetivo de reduzir os custos operacionais e, com
isso. oferecer ensino de melhor qualidade com men
salidades menores.

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

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Reinaldo Betão.

PROJETO DE LEI Nº 6.151, DE 2005
(Do Sr. Renato Casagrande)

Cria o Conselho Nacional dos Tribu
nais de Contas - CNTC, e dá outras pro
vidências.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Conselho Nacional dos Tri

bunais de Contas - CNTC, órgão máximo de governo
vinculado ao Poder Legislativo, de caráter deliberativo,
com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal,
jurisdição em todo o território nacional e prazo de du
ração indeterminado;

Art. 2º O Conselho terá como atribuições e com
petências básicas:

I - o controle da atuação e gestão administrati
va e financeira dos Tribunais de Contas da União, dos
Estados e Municípios e do cumprimento dos deveres
funcionais dos Ministros, Conselheiros e demais se
vidores aplicáveis às competências constitucionais
privativas constantes do artigo 71 da Constituição Fe
deral. no que couber;

II - zelar pela autonomia do Sistema de Controle
Externo do Poder Legislativo e pelo cumprimento da
Lei Orgânica e Regimento dos Tribunais de Contas,
podendo expedir atos regulamentares. no âmbito de
sua competência, ou recomendar providências;

111- a estrita observância dos artigos 37, 70 e 71
da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou median
te provocação, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos da administração
direta e indireta da União. podendo desconstituí-Ios,
revê-los ou fixar prazo para que se adotem as provi
dências necessárias ao exato cumprimento da lei;

IV - o exercício do controle interno e disciplinar
dos membros Tribunais de Contas da União, Estados e
Municípios no que se refere a atos incompatíveis com
o exercício da função, em especial:

a) aos atos de improbidade administrativa que
importarão na suspensão dos direitos políticos. a per
da da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei. sem prejuízo da ação penal cabível.

V - receber e conhecer das reclamações contra
membros ou órgãos da administração direta e indire
ta da União, inclusive contra seus serviços auxiliares,
serventias e órgãos prestadores de serviços que atuem
por delegação do poder público ou oficializados, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos
tribunais, podendo avocar processos disciplinares em
curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcio
nais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções;

VI - rever, de ofício ou mediante provocação, os
processos disciplinares de membros do Tribunais de
Contas da União, dos Estados e Municípios julgados
há menos de um ano;

VII - representar ao Ministério Público, no caso
de crime contra a administração pública ou de abuso
de autoridade;

VIII- elaborar semestralmente relatório estatístico
sobre processos e procedimentos de controle externo
de órgãos da administração direta e indireta da União
e de controle interno de atos dos Tribunais de Contas
da União, Estados e Municípios;

IX - elaborar relatório anual. propondo as provi
dências que julgar necessárias, sobre a situação dos
Tribunais de Contas do país e as atividades do CNTC,
o qual deve integrar mensagem do Presidente do Se
nado a ser remetida ao Congresso Nacional. por oca
sião da abertura da sessão legislativa.

Art. 3º O Conselho Nacional dos Tribunais de Con
tas - CNTC, será composto de 15 (quinze) membros
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal. para um mandato de dois anos, admitida urna
recondução, assim distribuídos:

I - um Ministro do Tribunal de Contas da União;
11 - três membros do Tribunal de Contas da União,

assegurada a representação de cada uma de suas
carreiras;

111- quatro membros-conselheiros dos Tribunais
de Contas dos Estados;

IV - três membros do Ministério Público, indica
dos um pelo Ministério Público Federal e dois pelos
Ministérios Públicos Estaduais;

, 7 ~"'l"!l
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v - dois advogados, indicados pelo Consel ho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e re
putação ilibada, indicados um pela Câmara dos Depu
tados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do
Tribunal de Contas da União, que votará em caso de
empate, ficando excluído da distribuição de processos
do Conselho.

§ 2º A indicação ou escolha de seus membros
deve ser efetuada até 30 dias antes do termo final.

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações
previstas neste artigo, caberá a escolha ao Congres
so Nacional.

Art. 4º O Conselho escolherá. em votação secreta,
um Corregedor Geral do CNTC, dentre seus membros,
vedada a recondução, competindo-lhe, além das atri
buições qUe lhe forem conferidas pelo regulamento,
as seguintes:

1- receber reclamações e denúncias, de qualquer
interessado, relativas aos membros e órgãos da admi
nistração direta e indireta da União e dos Tribunais de
Contas da União, Estados e Municípios e dos seus
serviços auxiliares;

11 - exercer funções executivas do CNTC, de ins
peção e correição geral;

111'- requisitar e designar servidores dos Tribunais
de Contas, delégando-Ihes atribuições, objetivando a
plena realização das atividades da Corregedoria.

Art. 5º0 Conselho Nacional dos Tribunais de Con
tas receberá recursos financeiros do Poder Legislativo
para o exercícioda sua atividades fim.

Art. fjºAe:strutura regimental do Conselho disporá
sobre sua organização, funcionamento e atribuições
de seus dirigentes, e será aprovada mediante regula
mentaçãopelo Poder Legislativo.

Art. 7º Os membros do Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas não poderão perceber qualquer
remuneração para o exercício de suas funções, po
dendo, contudo, ser dispensados de suas atividades
normais para participação no CNTC.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Trata-se ale Projeito de Lei que cria o Conselho
Nacional dos Tribunais de Contas, órgão máximo de
governo vinculado ao Poder Legislativo, com sede e
foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, jurisdição
em todo o território nacional e prazo de duração inde
terminado.

O cerne da questão é a criação de um órgão de
controle, o que afigura-se-nos indiscutível, pois em um

Estado Democrático de Direito é inconcebível visua
lizar um Poder despido de qualquer controle. Todo e
qualquer Poder, órgão, instituição ou servidor público
devem estar sujeitos a uma forma de controle, para
que haja uma maior transparência no desempenho de
atividades públicas e evitar que se cometam abusos
ou atos de improbidade administrativa.

O controle administrativo-financeiro externo do
Poder Legislativo tornou-se um imperativo, tendo em
vista as inúmeras denúncias, umas fundadas, outras
despidas de veracidade, acerca do nepotismo nos
tribunais, má-gestão de recursos financeiros e a efi
caz correição dos membros de todas as instâncias do
Poder que cometam faltas disciplinares. Outra ques
tão importante é a competência· do CNTC de exercer
o controle interno dos Tribunais de Contas da União,
Estados e Municípios objetivando a total transparência
dos atos e processos destes tribunais de contas. Vale
lembrar que, via de regra, parte dos Conselheiros e
Ministros dos tribunais de contas nas diversas esferas
é escolhida pelo Chefe do Poder 'Executivo municipal,
estadual ou federal.

No que tange ao controle externo, a Constituição
Federal prevê em seuartigó 71! incumbido ao Con
gresso Nacional,'com o auxílio do Tribunal de Contas
tais funções. Urge salientar qLle 'o controle é apenas
externo e tange tão somente aos atos administrativos
e financeii-os, nãoabrangeridó a atividade judicante
(atividade"fim) exercida pelos membros do Poder Le
gislativo

Desta feita, entendemos que a instituição deste
órgã.o de controle não fere. a autonomia funcional dos

I

membros do Poder Legislativo e, muito menos, a inde-
pendência dos Poderes da Bepública, pelo fato de que
nãohaverá qualquer ingerência na atividade judicante,
continuando os membros oestes tribunais livres para
proferi'rem seus entendimentos.

. De acordo com oprojeto, d Conselho Nacional dos
Tribun~is'deContas será composto de quinze membros,
com mandato de dois anos; admitida uma recondução,
sendo que oitos~o integraptes do Tribunal de Contas,
trêsrriembros.do Ministéri6 Público, dois membros da
advocacia e dois cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

Neste ponto, percebe-seque há profunda inter
penetração e harrnonia entre os Poderes da República,
pois o órgão de controle da atividade administrativa
e financeira do Poder Legislativo será composto por
maioria absoluta de membros do próprio tribunal, no
meadospelo Chefe do Pqder Executivo Federal, após
aprovação pelo Poder Legislativo.

De acordo com o texto da proposição, todos os
membros do Conselho serão obrigatoriamente nomea-
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dos pelo Presidente da República após aprovação por
maioria absoluta pelo Senado Federal.

Ainda, o Conselho escolherá, em votação secre
ta, um Corregedor Geral, dentre os membros do Tribu
nal de Contas que o integram, vedada a recondução,
competindo-lhe. além das atribuições que lhe forem
conferidas pela lei. receber reclamações e denúncias,
de qualquer interessado, relativas aos membros dos
Tribunais de Contas da União e dos Estados e dos
seus serviços auxiliares; exercer funções executivas
do Conselho, de inspeção e correição geral; requisitar
e designar membros e servidores de órgãos dos tribu
nais de contas, delegando-lhes atribuições.

Por derradeiro, entendemos que esta inédita ini
ciativa merece aplausos, tendo em vista tratar-se de
iniciativa inovadora tendente a solucionar vários proble
mas que atormentam o Legislativo e os jurisdicionados
e que com certeza irá cumprir todos os objetivos pelos
quais foi idealizada, tornando a atividade destes tribu
nais mais eficiente, célere, eficaz e conferindo maior
moralização à administração do Poder Legislativo.

Por estas razões, contamos com o apoio dos
nobres Pares para aprovação da proposição em epí
grafe.

Sala das Comissões. 1 de dezembro 2005. 
Deputado Renato Casagrande.

PROJETO DE LEI Nº 6.180, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

"Isenta do pagamento do IPI as ope
rações destinadas à aquisição de prótese
e órtese."

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº
6.097/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Fica isenta do Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI, as operações comerciais com
os produtos. próteses e órteses. quando adquirido
por pessoa portadora de necessidade especial física,
visual e auditiva.

Art. 2º A isenção será concedida diretamente ao
portador da necessidade especial ou por intermédio
de seu representante legal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento geral da união.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

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

Justificação

A presente propositura tem porfinalidade estabe
lecer isenção do imposto sobre produtos industrializa
dos, nas operações que envolvam próteses e órteses. A
isenção dará acessibilidade às pessoas portadoras de
necessidade especial que necessita do uso de algum
equipamento, aparelho ou material. que possa ajudar
essa pessoa, como por exemplo a se locomover. ou
ouvir melhor, entre outros aspectos.

Geralmente esses aparelhos têm um custo mui
to elevado, e isentando as próteses e órteses de uma
forma geral permitiremos que esses portadores pos
sam adquirir o aparelho necessitado de forma justa
a eles.

Pelos motivos dissertados e demonstrados de
real e veemente necessidade de apoio, inclusão social
e acessibilidade, propomos a presente contando com
o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2005. 
Deputado Carlos Nader, PURJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.196, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de sinais sonoros em semáfo
ros de todas as cidades com população
superior a 50.000 habitantes, e da outras
providências."

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; Viação e Transportes
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºTorna obrigatória a instalação de sinais so

noros nos semáforos em cidades com mais de 50.000
habitantes.

Art. 2º As cidades com população superior a
50.000 habitantes serão obrigadas a instalar semáforos
com sinais sonoros pelo menos em áreas de grande
tráfego de pessoas.

Art. 3º Os semáforos serão distinguidos por pisos
construídos em material de textura diferenciada, com
a finalidade de indicar a sua localização às pessoas
com deficiência visual.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As dificuldades de locomoção para os portado
res de necessidades especiais são questionadas por

,----------~---------------_.._---~
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diversos parlamentares que apresentaram projetos
que tentam reduzir esses problemas.

Os sinais de trânsito são usados para orientar,
advertir e disciplinar a circulação dos usuários da via.
O cidadão tem () dever de conhecer, proteger, respei
tar e, é lógico, obedecer a sinalização.

Porém o cidadão também tem o direito de usu
fruir vias corretamente sinalizadas. Daí a importância
de uma padronização que não gere dúvidas aos cida
dãos, principalmente no que se refere aos portadores
deficiências. A presente medida visa beneficiar os de
ficientes visuais, com a instalação de sinais sonoros
nos semáforos em cidades de grande população.

Existe um número significativo de deficientes vi
suais nas cidades e que, mesmo conhecendo o trajeto
que devem fazer, dependem da cooperação de outras
pessoas, como por exemplo, para ayavessia de ruas
e avenidas. Os semáforos sonoros possibilitam uma
independência maior aos portadores de deficiência vi
sual, facilitando sua mobilidade. A independência das
pessoas com deficiência. visual, além da demonstração
de respeito, é um ato de cidadania.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres parespara a apreciação desse projeto.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2005. 
Deputado Carlos Nader, PLJRJ.

PROJETO DE LEI.N2 6.198, DE 2005
(Do Sr. Jefferson Campos)

Torna obrigatória a emissão em Siste
ma Braile, pelas concessionárias e permis
sionárias de serviços públicos, instituições
financeiras e administradoras de cartões
de créditos, de extratos de contas e de cor
respondências aos usuários portadores de
deficiência visual.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nº
5.589/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário - Publicação Inicial. Art.
137, caput - RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam as concessionárias e permissioná

rias de serviços públicos, as instituições financeiras e
as administradoras de cartões de crédito obrigadas
a emitir em sistema braile os extratos de contas e as
correspondências aos usuários portadores de defici
ência visual.

Art. 2º A inobservância do disposto no artigo an
terior sujeita as empresas infratoras às sanções pre
vistas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor).

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

Justificação

A proposição em epígrafe trata de matéria inse
rida no que se conhece hoje por inclusão social- um
conjunto de políticas públicas voltadas para determi
nados segmentos sociais, como os deficientes visuais,
que visam a dar-lhes maior autonomia em suas ativi
dades domésticas e ocupacionais, de modo a integrá
los condignamente na sociedade, reduzindo, assim, o
déficit social de nosso país.

Neste sentido, o objetivo pretendido pela propo
sição que ora é trazida à colação - tornar obrigatória
a emissão em sistema braile, pelas concessionárias
e permissionárias de serviços públicos, instituições fi
nanceiras e administradoras de cartões de crédito, de
extratos de contas e de correspondências aos usuários
portadores de defitiênciavisual- vem ao encontro des
sas políticaspúblicascompEmsatórias, assegurando o
respeito à identidade social e cultural dos portadores
de deficiência visual e ga.rantindo-Ihesa obtenção de
espaços de igualdade e dignidade na sociedade.

ContribUi assim o Congresso Nacional, em es
pecial a Câmara dos Deputados, no sentido de bus
car todos os meiose instrumentos para. promover as
condições que assegurem a igualdade real e efetiva
para a construção de uma.sociedade livre, justa e so
lidária, com.a incluSão social dos portadores de defi
ciência visual.

Pelas precedentes razões, esperamos contar
com o apoio de nossos Pares para a aprovação do
presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2005. 
Deputado JeffersonCam~os.

PROJETO DE LEl:N2 6.200, DE 2005
(Do Sr. Milton Monti)

Inclui no aneXo da Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional! de Viação, o trecho rodovi
ário que menciona.

Despacho!: As Comissões de: Viação e
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci
dadania (Art. 54 HICD).

Apreciação: Rroposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Relação Delscritiva das Rodovias do

Sistema Rodoviário Federal, item 2.2.2. constante do
Anexo do Plano Nacional dê Viação, aprovado pela lei
nº 5.917, de 10 de setembrb de 1973, passa a vigorar
acrescida do seguinte trec~o rodoviário nos Estados
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de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com os pontos de
passagem citados abaixo: Rubinéia/SP - Aparecida do
Taboado/MS (Entrocamento com a BR-158)

Art. 2º O traçado definitivo, a designação oficial
e demais características do trecho que trata o art. 1º
serão determinados pelo órgão competente.

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

Justificação

Construídos com recursos dos governos federal
e estadual, com investimentos da ordem de R$585
milhões, a ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná
com 3.770 metros de extensão, ligando os municípios
de Rubinéia, no Estado de São Paulo, e Aparecida do
Taboado, no Mato Grosso do Sul, foi inaugurada em
maio de 1998.

É uma importante junção rodoviária, ferroviária e
hidroviária. A ponte é um marco para o Brasil. Éa rea
lização de um antigo sonho da marcha para o Oeste.
Essa obra é um exemplo de confiança no Brasil.

Mesmo servindo como um dos mais importantes
eixos de escoamento da safra agrícola do Centro-Oes
te, entre outros pontos para o Porto de Santos, a ponte
rodoferroviária não consta do PNV - Plano Nacional
Viário entre as rodovias federais.

Urge, então, que se inclua o trecho RubinéiaiSP
- Aparécida do Taboado/MS (Entroncamento com a
BR-158) no PNV, possibilitando a alocação dos re
cursos necessários para a manutenção e conserva
ção da ponte.

Entendemos ser essa a melhor solução no sen
tido de preservar esta obras que custou lutas e sacri
fícios de todo o povo brasileiro e cujo significado para
a economia nacional e incontestável.

A presente proposta foi sugerida pelo ex-depu
tado federal e atual prefeito do município de São José
do Rio Preto (SP), Edinho Araújo, cujo trabalho incan
sável na região Noroeste paulista tornou possível a
construção da ponte.

Solicitamos, portanto, a costumeira atenção, na
apreciação. discussão e votação da matéria. reque
rendo integral apoio ao referido projeto.

Sala das sessões. 17 de novembro de 2005. 
Deputado Milton Monti.

PROJETO DE LEI Nº 6.206, DE 2005
(Do Senado Federal)

PLS Nº 507/2003
Ofício (SF) nº 2.688/2005

Altera o art. 61 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, com a finalidade de
discriminar as categorias de trabalhadores

que se devem considerar profissionais da
educação.

Despacho: Às Comissões de: Educação
e Cultura Constituição e Justiça e de Cidada
nia (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11
- Publicação Inicial. Art. 137, caput - RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de de

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 61. Consideram-se profissionais da
educação escolar básica:

I - os professores habilitados em nível
médio ou superior em cursos reconhecidos de
instituições credenciadas, para o exercício da
docência na educação infantil e nos ensinos
fundamental e médio;

11 - os trabalhadores em educação por
tadores de diploma de pedagogia, com ha
bilitação em administração, planejamento,
supervisão, inspeção e orientação educa
cional, bem como de mestrado ou douto
rado nas mesmas áreas, em exercício na
educação básica:

111 - os trabalhadores da educação, em
efetivo exercício na educação básica, portado
res de diploma de curso técnico ou tecnológico
em área pedagógica ou afim.

Parágrafo único. A formação dos profis
sionais da educação, de modo a atender às
especificidades do exercício de suas ativida
des. bem como aos objetivos dos diferentes
níveis e modalidades da educação básica. terá
como fundamentos:

1- a presença de sólida formação básica,
que propicie o conhecimento dos fundamen
tos científicos e sociais de suas competências
de trabalho;

II - a associação entre teorias e práticas,
mediante estágios supervisionados e capaci
tação em serviço;

111- o aproveitamento da formação e ex
periências anteriores, em instituições de ensino
e em outras atividades." (NR)

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

Senado Federal. 18 de novembro de 2005. - Sena
dor Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

----------------,-------------------'"
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PROJETO DE LEI Nº 6.207, DE 2005
(Do Senado Federal)

PLS Nº 226/2004
Ofício (SF) nº 2.689/2005

Dispõe sobre a regulamentação das
profissões de Enólogo e Técnico em Eno
logia.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público Constitui
ção e ~Iustiça e de Cidadania (Art. 54 RICO).
Apense a este o PL nº 1.988/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação cOI1c1usivapelas Comissões - Art. 24 11
- Publicação Inicial. Art. 137, caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre, em todo o territorio nacional, o exer

cício das atividades ligadas à Enologia e à Viticultura,
observadas as disposições desta Lei.

Art. 2º Poderão exercera profissão de Enólogo:
I - os possuidores de diplomas de nível superior

em Enologia, expedidos no Brasil, por escolas oficias
ou reconhecidas pelo Governo Federal;

11 - os possuidores de diplomas expedidos por
escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis de seu
país e que forem revalidados noBrasil, de acordo com
a legislação em vigor;

111 - os possuidores de diplomas de nível médio
em Enologia, expedidos no Brasil, por escolas oficiais
ou reconhecidas pelo Governo Federal, até a data de
23 de dezembro de 1998, a partir da qual houve o re
conhecimento pelo Ministério da Educação do curso
de Tecnólogo em Viticultura eEnologia e a formatu
ra da primeira turma de Tecnologia em Viticultura e
Enologia.

Art.3º Poderão exercer a profissão de Técnico
em Enologia:

J - os possuidores de diplomas de nível médio
em Enologia expedidos no Brasil, por escolas oficiais
ou reconhecidas na forma da lei;

11 - os possuidores de diplomas de nível médio
em Enologia expedidos por escolas estrangeiras e
que forem revalidados no Brasil, de acordo com a le
gislação em vigor.

Art. 4º São atribuições do Enólogo e do Técnico
em Enologia:

I - analisar as características físicas, químicas,
botânicas, organolépticas e sanitárias da uva;

11 - executar as diferentes etapas e os procedi
mentos do cultivo da videira;

111- manipular os equipamentos e materiais em
pregados nos procedimentos vitivinícolas;

IV - analisar os processos físicos, químicos,
bioquímicos e microbiológicos inerentes à moderna
tecnologia de vinificação;

V - aplicar a legislação vigente das atividades e
dos produtos vitivinícolas;

VI - decidir e formular recomendações para o
desdobramento satisfatório de todas as atividades
técnicas na área de vitivinicultura;

VII - planejar e racionalizar operações agrícolas
e industriais correspondentes na área vitivinícola;

VIII- prestar assistência técnica e promover ati
vidades de extensão na área vitivinícola;

IX - executar a determinação analítica dos pro
dutos vitivinícolas;

X - organizar e assessorar estabelecimentos
vitivin ícolas;

XI- organizar, dirigir e assessorar departamentos
de controle de qualidade, de pesquisa e de fiscalização
na área da vitivinicultura;

XII - identificar, avaliar e qualificar uvas, vinhos
e derivados da uva e do vinho;

XIII- orientar e desenvolver projetos de produção
e comercialização de produtos enológicos;

XIV - exercer atividades na área mercadológica
da vitivinicultura;

XV - desenvolver e coordenar projetos, pesqui
sas e experimentações vitivinícolas;

XVI - desenvolver as empresas vitivinícolas,
contribuindo para a modernização das técnicas de
elaboração de vinhos;

XVII- atuar nas cantinas de vinificação, órgãos
de pesquisas enológica e indústrias de bebidas, no
controle e na fiscalização de vinhos e derivados da
uva e do vinho;

XVIII- orientar os viticultores quanto aos aspec
tos técnicos para formar vinhedos de melhor produti
vidade e qualidade;

XIX - prestar assistência técnica na utilização e
na comercialização de produtos e equipamentos téc
nicos enológicos;

XX - orientar os vitivinicultores quanto ao apro
veitamento das variedades de uvas para elaboração
de vinhos de melhor qualidade;

XXI - controlar e avaliar as características orga
nolépticas da produção vinícola;

XXII - exercício do magistério em curso superior
na área de enologia e viticultura.

Art. 5º São atribuições exclusivas do Enólogo:
I - exercer a responsabilidade técnica pela em

presa vinícola, seus produtos e pelos laboratórios de
análise enológica;

11 - executar perícias exigidas em processos ju
diciais a título de prova e contra-prova.
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Art. 6Q As denominações de Enólogo e de Téc
nico em Enologia são reservadas exclusivamente aos
profissionais referidos nesta Lei, ficando também in
cluídos os portadores de diplomas de Tecnólogo em
Viticultura e Enologia, Técnico em Viticultura e Enologia
e Técnico em Enologia.

Art. 7Q O exercício das atividades em nível pro
fissional nas áreas de Enologia por pessoas não-ha
bilitadas nos termos desta Lei caracteriza exercício
ilegal da profissão.

Art. 8Q É permitido a um Enólogo a responsa
bilidade técnica por estabelecimentos cujo termo de
contrato estabeleça a elaboração de produtos enqua
drados dentro dos padrões de identidade e qualidade
(PIOs) determinados pelo órgão oficial.

Art. 9Q O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua publicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2005. - Se
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 6.222, DE 2005
(Do Senado Federal)

PLS nº 314/2004
Ofício (SF) nº 2.700/2005

Dá nova redação ao § 2º do art. 46 e
ao caput do art. 52 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, sobre adoção internacional.

Despacho: Às Comissões de: Segurida
de Social e Família Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
- Publicação Inicial. Art. 137, caput - RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O § 2Q do art. 46 da Lei nQ 8.069, de 13

de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 46 ..

§ 2Q Em caso de adoção por estrangeiro
residente ou domiciliado fora do País, o estágio
de convivência, cumprido no território nacional,
será de. no mínimo, 30 (trinta) dias." (NR)

Art. 2Q O caput do art. 52 da Lei nQ 8.069, de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52. A adoção internacional será con
dicionada a estudo prévio e análise de comis
são estadual judiciária de adoção, que forne
cerá o respectivo laudo de habilitação para
instruir o processo competente.

. " (NR)

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

Senado Federal. 22 de novembro de 2005. - Se
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe
deral.

PROJETO DE LEI Nº 6.261, DE 2005
(Do Sr. Carlos Willian)

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem
bro de 2000, para incluir a obrigatoriedade
das empresas prestadoras do serviço de
telefonia fixa comutada instalarem terminais
de uso público adaptados para portadores
de deficiência física.

Despacho: Apense-se à(ao) PL nQ

5.052/2005.
Apreciação: Proposição sujeita à apre

ciação do Plenário - Publicação Inicial. Art.
137, caput - RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei estabelece a obrigatoriedade de

adaptação de percentual mínimo de terminais telefô
nicos de uso público para atender portadores de de
ficiência física.

Art. 2Q Substitua-se no inciso V do art. 2Q da Lei
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a expressão
"cabines telefônicas" por "terminais telefônicos de uso
público".

Art. 3Q Inclua-se no Capítulo 111 da Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, artigo com a seguinte
redação:

"Art. 9Q-A No prazo de doze meses con
tados a partir da vigência desta Lei, as pres
tadoras do serviço telefônico fixo comutado
são obrigadas a:

I - reduzir a altura de, no mínimo, três
por cento dos terminais telefônicos de uso
público.

11 - implantar sinalização tátil de aler
ta em todos os terminais telefônicos de uso
público.

§ 1º A redução de altura deverá permitir
o acesso de pessoas em cadeiras de rodas
aos referidos terminais.

-------------------_._------_..__...........-"--.
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§ 2 Q A sinalização a que se refere o caput
deverá atender às especificações das normas
técnicas da ABNT."

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

Justificação

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, esta
belece normas gerais e critérios básicos para promover
a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiên
cia física. Trata de eliminar barreiras arquitetônicas e
nas comunicaçôes e, em seu capítulo 111, estabelece
condições para o desenho e localização do mobiliário
urbano, isto é do conjunto de objetos existentes nas
vias e espaços públicos. Falha, no entanto, em dois as
pectos. Primeiro, ao não estabelecer explicitamente a
obrigatoriedade das prestadoras do serviço telefônico
fixo comutado adaptarem os terminais telefônicos de
uso público, de forma a garantir o acesso de portado
res de deficiência física a essa facilidade. Em segundo
lugar, porque também não obriga as prestadoras a si
nalizarem os locais onde estão instalados os referidos
terminais de forma a evitar acidentes envolvendo os
deficientes visuais.

Há cerca de 1,3 milhão de terminais telefônicos
de uso público, os chamados orelhôes, espalhados
pelas ruas, praças públicas, centros comerciais e em
outros logradouros públicos. Contudo, pequena parce
la desse número pode ser utilizada por pessoas por
tadoras de deficiência física que utilizam cadeiras de
rodas. Ao mesmo tempo, esses equipamentos consti
tuem barreira arquitetônica, uma vez que os deficien
tes visuais não conseguem identificar sua presença
nos logradouros públicos. A adaptação de uma maior
quantidade de terminais e a sinalização tátil em volta
dos orelhões são antigas reivindicações das associa
ções de portadores de deficiência física, que não foi
incluída na supracitada legislação.

Somente em 2004, quando foi editado o Decreto
nº 5.296, que negulamentou a referida lei, o assunto
foi tratado no art. 16, embora não tenha sido estabe
lecida data-limite para o atendimento das obrigações
pelas prestadoras:

"Art. 16. As características do desenho e a
instalação do mobiliário urbano devem garantir
a aproximação segura e o uso por pessoa por
tadora de deficiência visual, mental ou auditiva,
a aproximação e o alcance visual e manual para
as pessoas portadoras de deficiência física,
em especial aquelas em cadeira de rodas, e
a circulação livre de barreiras, atendendo às

condições estabelecidas nas normas técnicas
de acessibilidade da ABNT.

§ 1º Incluem-se nas condições estabe
lecidas no caput:

11- as cabines telefônicas ;
111- os telefones públicos sem cabine;

§ 2º A concessionária do Serviço Telefô
nico Fixo Comutado - STFC, na modalidade
Local, deverá assegurar que, no mínimo, dois
por cento do total de Telef9nes de Uso Públi
co - TUPs, sem cabine, com capacidade para
originar e receber chamadas locais e de longa
distância nacional, bem como, pelo menos, dois
por cento do total de TUPs, com capacidade
para originare receber chamadas de longa
distância, naciona'l e internacional, estejam
adaptados para o uso de pessoas portadoras
de deficiência auditiva e para usuários de ca
deiras de rodas, ou conforme estabelecer os
Planos Gerais de Metas de Universalização."

O Plano Geral de Metas para a Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutp.do Prestado no Re
gime Público, citado no §2ºdo art16, foi aprovado pelo
Decreto nº 2.592, de 15 de maio de 1998. Em seu art.

;1

10, obriga as prestadoras dCl STFC a assegurarem que,
no mínimo, dois por cento dos nJP sejam adaptados
para uso por deficientes al.1ditivos e da fala e para os
que utilizam cadeira de rodas. Cumpre ressaltar que
a instalação prevista no réferido plano depende de
solicitação dos interessad&s', inc:;lusive quanto à sua
localização e destinação, dévendo a partir de 31 de
dezembro de 2003, ser at~hdida !em uma semana.

Em consulta ao sítio d~Agenda Nacional de Te
lecomunicações; órgão regulador do setor de teleco
municações. o qual cümpr~fisca:lizar o cumprimento
de obrigações legais e contratuais: pelas prestadoras
de serviços telefônicos, nãq encontramos informação
sobre o número de TUP adapU:ldbs para atender por
tadores de deficiência física. Os ihdiicadores do Plano
de Metas de Universallzaçã@ apreséntadospela Anatel
dizem respeito apenas à qyantidadede acessos fixos
instalados e de telefones de uso público em serviço.

Localizamos, entretanto, no mesmo sítio, pes
quisa de satisfação do Usuário do STFC, realizada
em 2003 pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, por encomenda da Anatel, que apresenta in
formações relevantes sob~e a satisfação dos usuá
rios de telefones públicos adaptados para deficientes.
Dos entrevistados, cerca de quarenta e dois por cento
responderam que estão totalmente insatisfeitos com
relação à adequação dos têlefones. No que se refere
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à quantidade de telefones adaptados, o mesmo nível
de insatisfação foi relatado por cerca de quarenta e
sete por cento. No quesito localização, mostraram-se
também totalmente insatisfeitos, cerca de quarenta e
oito por cento dos entrevistados. Isso demonstra que
tanto a obrigação constante do Plano Geral de Metas
de Universalização, como aquela incluída no Decreto
nº 5.296, de 2004, não estão sendo suficientes para
garantir aos usuários de cadeiras de rodas acesso aos
telefones de uso público.

A proposta que ora apresentamos pretende re
verter esse quadro de descaso com os portadores de
deficiência, estabelecendo em lei a obrigatoriedade das
prestadoras adaptarem da altura de, no mínimo, três por
cento dos terminais de uso público e de instalarem sina
lização tátil em todos os terminais. Optamos, portanto,
por alterar a Lei nº 10.098, de forma a introduzir dispo
sitivo estabelecendo essas obrigações que deverão ser
cumpridas no prazo máximo de doze meses.

Dada a relevância social da matéria, esperamos
poder contar com o imprescindível apoio de nossos
Pares nesta Casa para a célere tramitação e aprova
ção do projeto de lei que ora submetemos à conside
ração desta Casa.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado Carlos Willian.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 1.979, DE 2005

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

TVR NQ 728/2005
MSC NQ 653/2005

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação José Fernandes de Melo para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Pau dos
Ferros, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR. Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICD.

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

ria nº 183, de 21 de fevereiro de 2005, que outorga
permissão à Fundação José Fernandes de Melo para
executar. pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, com fins exclusivamente educativos.

na cidade de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande
do Norte.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR NQ 728, DE 2005
(MENSAGEM NQ 653, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante da Portaria nQ183,de 21
de fevereiro de 2005, que outorga permissão à
Fundação José Fernandes de Melo para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Pau dos Fer
ros, Estado do Rio Grande do Norte.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga
permissão à Fundação José Fernandes de Melo para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão. nos termos do inciso 11, alínea h. do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

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

No processo em questão, a Fundação José Fer
nandes de Melo atendeu aos requisitos da legislação

------------------,------------_.,------------------
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específica, inclusive do Ato Normativo nº 1, de 1999,
desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar
tigos 220 a 22~1 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, 25 de outubro de 2005. - Depu
tado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação José Fernandes de Melo para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Pau dos
Ferros, EStado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nac'ional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 183, de 21 de fevereiro de 2005, que outorga permis
são à Fundação José Fernandes de Melo para executar,
pelo prazo de dez ano~, sem direito de exclusividade,
sentiço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivament~ educativos, na cidade de Pau
dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão,25 de outubro de 2005. - Depu
tado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informatica, em reunião extraordinaria reali
zada hoje, aprovou, contra avoto do Deputado Walter
Pinheiro,o parecer favorável dd Relator, Deputado Her
mes Parcianello, à. TVF:I nº 728/2005, nos termos do
Projeto de Decreto Leg,íslativQ que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Baclu Picanço; Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, EunícioOliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha. Jovino Cândido; Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício 'Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Variderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, DurvalOdatQ, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro eWasny de Roure.

Sala daComissãó, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.980, DE 2005

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

TVR NQ 705/2005
MSC NQ 619/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Rosa de Saron - ACRS a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Felixlândia,
Estado de Minas Gerais.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR - Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICD.

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

nº 96, de 23 dejaneir? de 2004, que autoriza a Asso
ciação Comuf) itária Rosa de Saron - AC RS a executar,
pelo prazo d~ dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fe
lixlândia, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este dec~eto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão. 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Batbalhd, Presidente.

TVR NQ 705, DE 2005
(MENS'AGEM NQ 619, DE 2005)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nQ

96, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza
a Associação Comunitária Rosa de Saron
- ACRS a! executar,' pelo prazo de dez anos,
semdire,to de exclusividade, serviço de
radiodifusãocomlmitária na cidade de Fe
Iixlândia, Estadb 'de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1ºdo 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 Comunitária Rosa de Saron - ACRS a executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - 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 Rosa de Saron
- ACRS atendeu aos requisitos da legislação especí
fica e recebeu autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, 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, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Rosa de Saron - ACRS a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Felixlândia,
Estado de Minas Gerais.

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

96, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza a Associa
ção Comunitária Rosa de Saron - ACRS a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fe
lixlândia, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião extraordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Carlos Nader. à TVR nº 705/2005,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini.
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp. Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.981, DE 2005

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

TVR Nº 700/2005
MSC Nº 611/2005

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.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR. Publicação Inicial- Art. 137,
caput - RICD.

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

nº 153, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão do Bairro Vila
Santa Branca - Sintonia FM 91,1 a executar, pelo pra
zo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão das
Neves, Estado de Minas Gerais.

,---------------_._---------~-------------...,....._-"~
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 700, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
153, de16 de fevereiro de 2005, que outorga
autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão do Bairro Vila Santa Branca
- Sintonia FM 91,1 a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serViç(1 de radiodifusão comunitária na ci
dade de Ribeirão das Neves, Estado de
Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1ºdo art. 223, da Constituição Federal, o
Exc,elentíssimo 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 ComQnitária de Radiodifusão do Bairro
Vila Santa Branca - Sintonia FM 91,1 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 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 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em
questão, a Associação Comunitária de Radiodifusão do
Bairro Vila Santa Branca - Sintonia FM 91,1 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 1, 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, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

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
comunitárial1a cidade de Ribeirão das Ne
ves, Estado de Minas Gerais.

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

nº 153, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As
sociação Comunitária de Âadiodifusão do Bairro Vila
Santa Branca- Sintonia FM 91,1 a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão cO\llunitária na cidade de Ribeirão das
Neves, Estado de Minas Gerais.

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

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado VicPires Fral1co, Relator.

111- Parecer da Comissão
!

A Comissão de Ci.ênciaeTecnologia, Comunicação
e Informática. em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Vic Pires Franco, àTVR nº 700/2005, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram pr~sentes 0S Senhores Deputados:
Jader Barbalho ~ Pr:esidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra eSilas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, g:adu:Ricanl}o, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício dliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, Joãb Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes. Josél Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, MalJrício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro. César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho; Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.982, DE 2005

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

TVR Nº 699/2005
MSC Nº 611/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Integrada Conhecer a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidad~,serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de co ão Luís Gonzaga do Mara
nhão, Estado do Maranhão.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR. Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICO.

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

nº 150, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As
sociação Integrada Conhecer a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Luís Gon
zaga do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 699, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 150,
de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação Integrada Conhecer a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São Luiz Gonzaga
do Maranhão, Estado do Maranhão.

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 Integrada Conhecer a executar, pelo pra-

zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - 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 Integrada Conhecer aten
deu aos requisitos da legislação específica e recebeu
autorização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, 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, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Integrada Conhecer a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Luiz Gonzaga do Mara
nhão, Estado do Maranhão.

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

nº 150, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As
sociação Integrada Conhecer a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Luiz Gon
zaga do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Relator.

,__, ~ ~ ...~-, ...1-
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Corauci Sobrinho, àTVR nº 699/2005, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picançb, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício ,Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet. Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlib Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, MiroTeíxeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença,. Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Sântos, Ricardo Barros,Sandes Júnior,
Takayama, VanderleiAssis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, PastorPedro Ribeiro e Wasnyde Roure.

Sala da COmissão, 23' de novembro de 2005.-
I

Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!?1.983, DE 200S

(Da ComissãO de. Ciência eTecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 698/2005
MSCNº 611/2005

Aprova o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária Alto Alegre do
Pindaré - ARCAP a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
Alto AlegredoPindaré, Estado Maranhão.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclUSiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR. Publicação IniCiaI. Art. 137,
caput - RICO.

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

149, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão Comunitária Alto Alegre do Pindaré
- ARCAP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço.de radiodifusão comunitária na
cidade Alto Ale~lre do Pindaré, Estado Maranhão.

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

Sala da Comissão. 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR N!! 698, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante da Portaria nº 149,de 16
de fevereiro de 2005, que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão Comunitária Alto Alegre
do Pindaré - ARCAP a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade Alto
Alegre do Pindaré, Estado Maranhão.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária Alto Alegre do Pindaré - AR
CAP a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

" - 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 défevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação deHadiodifusão Comunitária
Alto Alegre do Pindaré:... ARCAP atendeu aos requisitos
da legislação específi:ca e recebeu autorização para
executar serviço de ra:diodi.fusãb comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, 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, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Gilberto Nascimento, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária Alto Alegre do
Pindaré - ARCAP a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
Alto Alegre do Pindaré, Estado Maranhão.

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

nº 149, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a As
sociação de Radiodifusão Comunitária Alto Alegre do
Pindaré - ARCAP a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade Alto Alegre do Pindaré, Estado
Maranhão.

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

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Gilberto Nascimento, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator.
Deputado Gilberto Nascimento, à TVR nº 698/2005, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho. Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina. Maurício Rabelo, Miro Teixeira. Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.984, DE 2005

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

TVR Nº 697/2005
MSC Nº 611/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Proteção e Assistência à Materni-

dade e a Infância Dr. João Moreira a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Quitéria do
Maranhão, Estado do Maranhão.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nQ 9/90 - CCJR. Publicação Inicial- Art. 137,
caput - RICO.

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

nº 148, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade
e a Infância Dr. João Moreira a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Quitéria
do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão. 23 de novembro de 2005.
- Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 697, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 148,
de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação de Proteção e Assistência à
Maternidade e a Infância Dr. João Moreira a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Quitéria do
Maranhão, Estado do Maranhão.

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 Proteção e Assistência à Maternidade
e a Infância Dr. João Moreira a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, 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 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - 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 Proteção e Assistência
à Maternidade le a Infância Dr. João Moreira atendeu
aos requisitos oIa legislação específica e recebeu au
torização para executar serviço de radiodifusão co
munitária.

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

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, lespecialmente 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, 3 de novembro de 2005. 
Deputado Ricardo Barros, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa- .
ção de Proteção e Assistência à Materni
dade e a Infância Dr. João Moreira a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de excllusividade., serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Quitéria do
Maranhão, Estado do Maranhão.

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

nº 148, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade
e a Infância Dr. João Moreira a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Quitéria
do Maranhão, Estado do Maranhão.

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

Sala da Comissão, 3 de novembro de 2005. 
Deputado Ric81rdo Barros, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião extraordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Ricardo Barros, à TVR nº 697/2005, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício OliVeira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista i João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.985,DE200S

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuhicação é Informática)

TVR Nº 695/2005
MSC Nº 611/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Moradores do Loteamento Bonanza
11 a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito deexclusividade,serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Moreno,
Estado dé Pernàmbuco.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR. Publicação Inicial - Art. 137,
caput - RICO.

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

nº 98, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza a As
sociação dos Moradores do Loteamento Bonanza 11
a executar, pelo prazo de:dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Moreno, Estado ae Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
Deputado Jader Biubalho) Presidente.
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TVR Nº 695, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 98,
de 23 de janeiro de 2004, que autoriza a
Associação dos Moradores do Loteamen
to Bonanza 11 a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Moreno, Estado de Pernambuco.

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 dos Moradores do Loteamento Bonanza
11 a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
titu ição, 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 li, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - 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 dos Moradores do Lotea
mento Bonanza 11 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 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, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Maurício Ouintella Lessa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Moradores do Loteamento Bonanza
11 a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Moreno,
Estado de Pernambuco.

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

nº 98, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza a As
sociação dos Moradores do Loteamento Bonanza 11
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Moreno, Estado de Pernambuco.

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

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Maurício Ouintella Lessa, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião extraordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Maurício Quintella Lessa, à TVR
nº 695/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlatc>, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.986, DE 2005

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

TVR Nº 694/2005
MSC Nº 611/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-

---------------------------_......._---------~~'~-....... ..,.,.. .- >;-~""
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tural e Artístico de Santa Fé a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Fé, Estado do Paraná.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJA. Publicação Inicial. Art. 137,
caput -- RICO.

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

2.950, de 18 dt3 dezembro de 2002, complementado
pela Portaria nº 623, de 9de dezembro de 2003, que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Santa Fé a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Fé,
Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado JaderBarbalho, Presidente.

TVR Nº 694, DE 2005
(MENSAGEM Nº 611, DE 2005)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
2.950, de 18 de dezembro de 2002, comple
mentado pela Portaria nº 623, de 9 de de
zembro de 2003, que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Santa Fé a executar, pelo prazo
de dezianos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade d1~ sél'llta Fé, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICÀÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Santa Fé a executar, pelo prazo de dez
anos, sem dire~to 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 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

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

Aanálise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nQ 1, 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, especialrnente no que se refere aos ar
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às
formalidadestégais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do'Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1 de novembro de 2005. 
Deputada Luiza Erundina; Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº ,DE 2005

Aprova oató que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico dé Santa Fé a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária
na cipade,de Santa Fé, Estado do Paraná.

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

nº 2.950, de 18de dezembro de 2002, complementa
do pela Portaria nº 623, de 9 de dezembro de 2003,
que autoriza a Associação Comunitária de Desenvol
vimento Cultural e Artístico de Santa Fé a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Fé, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 1 de novembro de 2005. 
Deputada Luizá Erundina, Relatora.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel da Relatora, Deputada Luiza Erundina, à TVR nº
694/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legisla
tivo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros. Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis. Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.987, DE 2005

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

TVR Nº 692/2005
MSC Nº 607/2005

Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária João Kominek a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR - Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICO.

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

225, de 29 de março de 2005. que autoriza a Associa
ção Comunitária João Kominek a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaiópolis, Es
tado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 692, DE 2005
(MENSAGEM Nº 607, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 225,
de 29 de março de 2005, que autoriza a As
sociação Comunitária João Kominek a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaiópolis, Estado
de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

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

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

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - 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 João Komi
nek 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 1, 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, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Júlio Cesar, Relator.

------------------------,----------------- ........"""~,.........-=~""""""""','
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária João Kominek a execu
tar, pelt;) prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Itaiópolis, Estado
de Santa Catarina.

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

nº 225, de 29 de março de 2005, que autoriza a As
sociação Comunitária João Kominek a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaiópolis,
Estado de Santa Catarina.

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

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Júlio Cesar, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião extraordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Júlio Cesar, à TVR nº 692/2005,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues, Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.988, DE 2005

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

TVRNº 691/2005
MSC Nº 607/2005

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Ar-

tístico e Cultural de Humaitá a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Humaitá, Estado
do Amazonas.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR - Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICO.

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

ria nº 134, de 16 de abril de 2004, que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Humaitá a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Humaitá, Estado do
Amazonas.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 691, DE 2005
(MENSAGEM Nº 607, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 134, de
16 de abril de 2004, que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural deHumaitâ a executar, pelo prazo de

, "

dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Humaitá, Estadb do Amazonas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato que autoriza 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.

Atendendo ao dispostono § 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.
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Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h. do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

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

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, 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, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado Eduardo Sciarra, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Humaitá a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Humaitá, Estado do Amazonas.

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

nº 134, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural
de Humaitá a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Humaitá, Estado do Amazonas.

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

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2005. - Depu
tado Eduardo Sciarra, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião extraordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer
favorável do Relator, Deputado Eduardo Sciarra, à

TVR nº 691/2005, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho - Presidente, Pedro Chaves,

Eduardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci
Sobrinho, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini,
Luiza Erundina, Maurício Rabelo, Miro Teixeira, Narcio
Rodrigues. Nelson Proença, Professora Raquel Teixei
ra, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior,
Takayama, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, César
Bandeira, Durval Orlato, Leodegar Tiscoski, Marinha
Raupp, Pastor Pedro Ribeiro e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.998, DE 2005

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

TVR Nº 674/2005
MSC Nº 59212005

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Master FM Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Engenheiro Beltrão,
Estado Paraná.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Parecer
nº 9/90 - CCJR - Publicação Inicial. Art. 137,
caput - RICD.

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

nº 271, de 10 de junho de 2005, que outorga permis
são à Rádio Master FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Engenheiro Beltrão, Estado Paraná.

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

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 674, DE 2005
(MENSAGEM Nº 592, DE 2005)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº

______________________________~ ........:~,M<'~".'1
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271, de 10 de junho de 2005, que outorga
permissão à Rádio Master FM Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
Engenheiro Beltrão, Estado Paraná.

COMISSÃODE 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 Master FM 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 ,enviadaao 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 11, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 3,1 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Master FM Ltda. aten
deu 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 radio
difusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, 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, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Marcelo E1arbieri, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Master FM Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade Engenheiro Beltrão,
Estado Paraná.

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

nº 271, de 10 de junho de 2005, que outorga permis
são à Rádio Master FM Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade Engenheiro Beltrão, Estado Paraná.

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

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado Marcelo Barbieri, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTechologia, Comunica
ção e Informática, emreunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra o voto dó Deputado Walter Pinheiro, o
parecer favorável do Relator, Deputado Marcelo Bar
bieri, à TVR nº 674/2005, nos termos do Projeto de
Decreto,Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes ,os Senhores Deputados:
Jader Barbalho~Presidente, Pedro Chaves, Edu

ardo Sciarra eSilas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Badu Pitanço, (Garlos Nader, Corauci Sobrinho,
Eunício Oliveira, Gilbérto Na.sCimento, Gustavo Fruet,
Hermes Parcianello, l:risSirilôes, João Batista, João
Mendes de Jesus, J0rg~ Bitt'ar, Jorge Gomes, José
Mendonça Bezerra, Jpsé 8ocha, Jovino Cândido, Jú
lio Cesar, Luiza Eruridina, Marcelo Barbieri, Maurício
Rabelo,Miro Teixeiré\,N~lsdnProença, Professora
Raquel Teixeira, Raimu~dbSantos, Ricardo Barros,
SandesJúniori Ta.kâyarriá; Vic Pires Franco, Walter
Pinheiro, DUr'Jal Orlato, JdãoCastelo, Leodegar Tis
coski, L9bbe Neto, Luiz PiaOhylino, Romel Anizio e
Wasny de R6ure.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005. 
Deputado Jader Barbalho, Presidente.

INglCAÇÃO Nº 6.886, DE 2005
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Jus
tiça, Márcio Thoniaz Bastos, no âmbito do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal
- DPRF, a instalação de uni Posto da PRF no
Município de Jangada - Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Entre o trevo do Lagarto (KM 434 da BR-364)

no Município de Várzea Grande/MT e o Posto Gil (KM



59174 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

586), no município de Diamantino/MT. temos 152 KM
de ''vazio policial" e o ponto mais crítico é o trevo de
acesso a Barra do BugreslTangará da Serra na MT
256, no município de Jangada e uma das principais
entradas para a Bolívia, via San Matias.

Dentro da ótica desses chamados pontos de "va
zios policiais", os esforços para que se possa reduzir
drasticamente as ações de grupos organizados, que
já mapearam e se utilizam destas rotas para diversas
atividades delituosas como a do narcotráfico, do con
trabando, de roubos de cargas, de veículos e de fugas
para regiões menos habitadas do estado, de estados
vizinhos e até para a Bolívia, país com o qual o estado
de Mato Grosso possui cerca de 700 km de fronteira
seca, a criação de um posto PRF na BR-364/163 km
505 - trevo de acesso a MT 256 - ( Barra do Bugres/
Tangará da Serra e a San Matias na Bolívia) no mu
nicípio de Jangada para consolidar a presença po
liciai com um efetivo controle, é fundamental para a
fiscalização permanente e servir de apoio logístico,
estrutural e humano para as fiscalizações do IBAMA,
da SEMA, do INDEA, da Polícia Federal, e demais
instituições públicas.

Sala de Sessões, 22 de novembro de 2005. 
Deputado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 6.988, DE 2005
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Sugere ao Ministério da Fazenda, atra
vés da Caixa Econômica Federal, seja cria
da linha de crédito para aquisição de táxis
adaptados para portadores de deficiência
físicas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda:

A prefeitura Municipal de Salvador, através do
decreto de 5 de julho de 2005, criou o Subsistema de
Transporte Especial de Passageiros para atender às
exigências individuais ou coletivas de deslocamento
das pessoas com necessidades especiais, portadoras
de deficiência física temporária ou permanente, idosos
e outros, sem caráter de exclusividade.

Para a prestação deste serviço especial os veícu
los deverão estar adaptados com plataforma elevató
ria na extremidade traseira ou lateral, bem como estar
munidos de sistema de rádio comunicação ligados à
central de rádio.

Conforme projeto elaborado pela Associação dos
Rodoviários Autônomos da Cidade do Salvador, a aqui
sição destes veículos de marca FIAT - modelo DOBLO
EX 1.3 16V, com direção e KIT conforto (AR+VE+TE)

incluindo a plataforma elevatória e elevação do teto
sairá a um custo unitário de R$50.000,OO (cinqüenta
mil reais).

Nestes termos pede deferimento.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 

Deputado Nelson Pellegrino.

INDICAÇÃO Nº 6.989, DE 2005
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro da Fazenda o per
dão das dívidas das associações de mora
dores junto à Receita Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
As associações de moradores apresentaram a

este mandato parlamentar um pedido para abertura
negociações visando o perdão das dívidas junto à Re
ceita Federal. As associações de moradores querem
debater amigavelmente, fraternamente, com o governo
federal seus problemas fiscais.

Inclusive, o pedido de perdão das dívidas fiscais
estará na pauta de reivindicações da CONAM que pro
mete colocar mais de 30 mil líderes de associações
em Brasília em defesa da reforma Urbana, do desen
volvimento econômico com valorização do trabalho e
melhoria no salário mínimo.

Na verdade, as associações de moradores são
isentas do pagamento do imposto de renda, no en
tanto, precisam fazer a declaração de isenção. A falta
de informação dos dirigentes destas entidades, que
na maioria são gente voluntária e humilde, sem apoio
de serviços técnicos jurídicos, fez com que os prazos
para apresentação da declaração de isento fossem
perdidos, perdidos os prazos, elas foram multadas
pelo Leão, e como este deslize já dura alguns anos,
as associações têm débitos altos junto à receita, o que
impede sua quitação. Sem o nome limpo na receita,
as associações ficam proibidas de realizar convênios
com o poder público.

As associações de moradores são um espaço de
participação popular rico e sua constituição e estrutura
ção devem ser incentivadas. Não podemos prejudicar
estas entidades com uma dívida que não é fruto de
sonegação imperdoável, da corrupção ou de qualquer
má fé, é sim fruto de um equívoco que pode sercontor
nado pelo estado. Vamos discutir um mecanismo legal
que possibilite a solução deste problema.

Estas associações ficam sempre limitadas, prin
cipalmente para a realização de parcerias com o poder
público, parcerias queseriam salutares para qualquer
governante que deseja dialogar com seu povo.

--,---"----_._---------------------~-,.
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Diante do exposto, Senhor Ministro, e certa de
que a medida colaborará para o fortalecimento da de
mocracia, mani1festo minha confiança em contar com
o empenho de V. Exa. e do corpo técnico e adminis
trativo do Ministério da Fazenda, para estudarem a
possibilidade do perdão das dívidas das associações
de moradores junto à Receita Federal. - Perpétua
Almeida, Deputada Federal PCdoB - AC.

INDICAÇÃO Nº 6.990, DE 2005
(Do Sr. Paulo Pimenta)

Sugere ao Ministro de Estado do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão o enca
minhamento, ao Congresso Nacional, de
projeto de lei complementar destinado a
regulamentar os incisos 11 e 11I do § 4º do
art. 40 da Constituição Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento. Orçamento e Gestão:

Permanece inexplicavelmente sem solução a dis
ciplina legal do que prevê o § 4º do art. 40 da Constitui
ção, em que se autoriza o estabelecimento de regras
diferenciadas de aposéntaddria para servidores por
tadores de deficiência, em exercício de atividades de
risco ou desenvolvidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. É certo
que o primeiro desses aspectos envolve norma cons
titucional recentemente introduzida no direito pátrio,
que merece, por isso mesmo, reflexão mais aprofun
dada, mas não se justifica a demora em relação aos
demais grupos.

Com efeito, permitir que seres humanos se man
tenham no exercício de atividades de risco de forma
prolongada, sem regulamentar a aposentadoria pre
coce destinada a abrangê-Ias, alcança algo próximo
da desumanidade. A morte de cada brasileiro nessa
situação que já poderia estar em gozo de merecido e
justo repouso representa um peso na consciência das
autoridades e suscita, potencialmente, indenizações
cíveis bilionárias para reparar a inércia estatal.

A demora não se justifica sequer pela falta de
parâmetros aplicáveis. Poderiam ser enquadrados na
concessão do benefício de aposentadoria com con
dições diferenciadas servidores públicos efetivos en
volvidos na consecução de serviços imprescindíveis,
atinentes à garantia constitucional de preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, sendo de se destacar os que abranjam o
policiamento ostensivo, o cumprimento de mandados
de prisão ou de alvarás de soltura, a guarda, a vigi
lância e a custódia de presos, a realização de perícias

criminais, o registro de ocorrências policiais e outros
que envolvam, nesse ou em maior grau, risco à vida
e à saúde.

No que tange aos interstícios exigidos para con
cessão do benefício, poder-se-iam adotar os seguin
tes critérios:

a) para o sexo masculino, a imposição de trinta
anos de serviços prestados, com no mínimo vinte na
atividade contemplada;

b) para as servidoras, a previsão de vinte e cin
co anosde serviços prestados, com no mínimo quinze
na atividade que justifica a aposentadoria em regime
especial.

A objetividade desses parâmetros e a relevância
da situação aqui abordada justificam a expectativa de
que a presente indicação chegará a bom termo, pos
sibilitando-se, enfim, a solução do problema e a sal
vação de milhares de vidas ano após ano inutilmente
desperdiçadas.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005.
Deputado Paulo Pimenta.

INDICAÇÃO Nº 6.991, DE 2005
(Do Sr. Remi Trinta)

Sugere ao Ministro das Cidades a re
gulamentação de novo tipo de capacete, de
uso obrigatório por motociclistas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
A falta de segurança em nossas cidades vem se

acentuando com a ação de bandidos, geralmente agin
do em duplas, que,seutilizam de motocicletas para a
prática dos mais diversos tipos de assaltos a conduto
res de automóveis ou seus passageiros e, também, a
pedestres. Sendo am~tociCleta um veículo muito ágil,
mais fácil torna-se a evasão dos malfeitores.

A sempre dif.ícil iidentificação desses bandidos
dá-se, ainda, pelo fato de que o próprio capacete de
uso obrigatório por motociclistas, exigido pelo Códi
go de Trânsito Brasileiro por questões de segurança,
ajuda a esconder o rosto dos condutores de motos e
seus passageiros.

Algo precisa ser feito, Senhor Ministro, no sen
tido de impedir que um equipamento de segurança,
como um capacete de motociclista, acoberte a ação
de meliantes e produza a insegurança de cidadãos
de bem.

Nesse sentido, vimos sugerir que o Conselho Na
cional de Trânsito - CONTRAN regulamente um novo
modelo de capacete para uso de motociclistas. Esse
novo capacete deverá ser dotado de uma mais am
pla viseira de forma a permitir que o rosto do usuário
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possa ficar mais à mostra e passível de identificação.
Para tanto, essa viseira deverá ser transparente, de
material anti-reflexivo e sem nenhum tipo de película
protetora contra os raios solares.

Importante será que essa regulamentação estabele
ça um prazo para a substituição dos atuais capacetes em
uso, pelos que atendam às novas condições sugeridas.

Complementando esses cuidados, propomos a
criação de um cadastro nacional para o registro dos
capacetes comercializados, incluindo informações so
bre seus vendedores e compradores.

Certos de que essa é uma questão que faz parte
da luta em prol da segurança pública e da integridade
física dos cidadãos, confiamos em que o CONTRAN
cumpra o seu papel nessa campanha, uma vez que
cabe a esse Conselho Nacional de Trânsito disciplinar
o uso de equipamentos obrigatórios dos veículos.

Entendemos que nenhum desses equipamentos
deverá apresentar condições de ser aproveitado como
instrumento para acobertar o crime. Dessa forma, es
peramos que o CONTRAN examine essa nossa pro
posta com a urgência que ela merece.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado Remi Trinta.

INDICAÇÃO Nº 6.992, DE 2005
(Do Sr. Remi Trinta)

Sugere ao Ministério da Educação a cria
ção de Escola Agrotécnica Federal no Municí
pio de Pinheiros, no Estado do Maranhão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Inicialmente gostaria de elogiar as iniciativas des
se Ministério no sentido de valorizar a educação no
campo, por meio dos seminários estaduais organizados
para divulgar e debater as Diretrizes Operacionais para
a Educação Básica nas Escolas do Campo, aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação.

Venho, por meio desta Indicação, sugerir a criação de
Uma Escola Agrotécnica Federal no Município de Pinheiros,
no Estado do Maranhão, como forma de proporcionar a
sua população a oportunidade de ter a seu dispor cursos
regulares, especiais e técnicos que ofereçam qualificação
e atualização aos trabalhadores. Essa iniciativa impulsio
naria o desenvolvimento da região. Pinheiros localiza-se
na Baixada Maranhense, possui pouco mais de 70 mil
habitantes e tem na base de sua atividade econômica a
agricultura, a pecuária e a pesca artesanal.

Existe na região grande potencial de terras fér
teis e sistema hídrico para serem utilizados de forma
integrada e sustentável. Há também grande potencial

de recursos humanos que necessita de novas tecno
logias para continuar a exploração dessas atividades
de forma mais racional e produtiva.

Por fim, reconhecemos que é por meio da forma
ção dos jovens que formamos uma cultura viável com
melhor aproveitamento das riquezas naturais.

Diante do exposto. espero contar com a acolhi
da do MEC para com a sugestão que ora apresento a
Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado Remi Trinta.

INDICAÇÃO Nº 6.993, DE 2005
(Do Sr. Vadinho Baião)

Sugere ao Ministério da Educação que
a Universidade Federal de Juiz de Fora crie
cursos de extensão no Município de Ubá,
Minas Gerais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
O Plano Nacional de Educação-PNE prevê como

metas para a educação superior, o estabelecimento de
uma política de expansão que diminua as desigualda
des de oferta existentes entre as diferentes regiões do
País (meta nº 4.3.3) e a implantação de um programa
de desenvolvimento de extensão universitária em todas
as instituições federais de ensino(meta nº 4.3.23).

O Município de Ubá, localizado na zona da Mata,
em Minas Gerais é um importante pólo da indústria de
móveis, com cerca de quatrocentas micro e pequenas
empresas, cujos trabalhadores constituem clientela po
tencial para cursos de extensão. conforme o objetivo
de oferta de educação ao longo de toda a vida.

Desta forma, e considerando que um dos obje
tivos do projeto de extensão da Universidade Federal
de Juiz de Fora-UFJF é a integração regional, sugeri
mos a criação de cursos de extensão desta instituição
federal de ensino, no Município de Ubá.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado Vadinho Baião.

INDICAÇÃO Nº 6.994, DE 2005
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere ao Ministério da Educação a
criação de Escola Técnica Federal no mu
nicípio de Ponta Porã, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir a cria

ção de uma Escola Técnica Federal no município de
Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul.

____________------------~.'"~----w--~............,,'
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As Instituições Federais de Educação Tecnológica
-IFET consolidaram-se, ao longo dos anos, como cen
tros de referênda de educação profissional e têm ofere
cido relevante contribuição ao desenvolvimento sócio
econômico nas mais diversas realidades deste país.

O Mato Grosso do Sul é uma das poucas unidades
da federação, juntamente com Acre, Amapá e o Distri
to Federal, que não possui escolas da Rede Federal
de Educação 1i3cnológica.• Gostaríamos, portanto, de
ver nosso estado integrado a essa rede, enfrentando
as exigências do mundo produtivo e de construção da
cidadania consciente por meio da oferta de formação
geral e profissional de alta qualidade.

Recentemente, o Senado Federal aprovou projeto
de lei que permite à União expandir a rede federal, com a
criação de novas escolas técnicas,agrotécnícase unida
des descentralizadas. Queremos crerque, dentre as prio
ridades doMinistério da Educação, estarão as localidades
que ainda não dispõem de instituições públicas federais de
educação profissional, melhoranôo,a cobertura geográfica
da ação da Uniào hessainodalidadede ensino.

O município de Ponta Poràcdnta com vários as
sentamentos implantados na. região, tais como Boa
Vista; Nova Era e Itamàrati. Neste último, sugere-se
umaparcéria com o Instituto Nacional de Colonização
e Reformé. Agrária parapoteneializélr o uso da infra
estrutura existenteeofertar ensiho profissionalizante,
com ênfase nas áreas de agricultura e pecuária.

EstamoscOnvencidós, Senhor Ministro, de que
a relevância da sugestão ora encaminhada haverá de
levar Vossa Excelencia a determinar as necessárias
providências para concretizar esta justa e inadiável
aspiração do povo de Mato Grdsso doS1.l1.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005.
Deputado Vander Loubet.

INDICAÇÃO NQ 6.995, DE 2005
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere ao Ministério da Educação a
criaçãb de Escola Agrotécnica Federal no
município de Costa Rica, no Estado de Mato
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Localizado na divisa com os Estados de Mato

Grosso e Goiás, com potencial para ampliar suas ati
vidades agropecuárias, o Município de Costa Rica, no
Estado do Mat'o Grosso do Sul, ressente-se de uma
unidade de edllc~ção profissional que possa oportu
nizar a qualificação de seus jovens, e apoiar o desen
volvimento econômico da região.

Em todo o estado de Mato Grosso do Sul não exis
te sequer uma instituição pública federal de educação
profissional, de qualquer área ou nível de ensino. Em

situação similar estão apenas mais três unidades da
federação: Acre, Amapá e o Distrito Federal.

Consideramos que a aprovação recente, pelo
Senado Federal, de projeto de lei que permite à União
expandir a rede federal, com a criação de novas esco
las técnicas, agrotécnicas e unidades descentralizadas,
permitirá uma melhor cobertura geográfica da Rede
Federal de Educação Profissional.

A excelência educacional que está associada às
Instituições Federais de Educação Tecnológica -IFET
trará ganhos relevantes ao município de Costa Rica e a
todo o Mato Grosso do Sul, com reflexos sobre as regi
ões vizinhas, ao permitir formação geral e profissional
a jovens que buscam umaoportuni~adede se constru
írem cidadãos e trabalhadores bem qualificados.

Estamos convencidos de que Vossa Excelência,
ciente da ausência de cobertura da Rede Federal de
Educação Profissional no estado do Mato Grosso do
Sul,. determinará as medidas necessárias a corrigir
essa falha, para que, brevemente, esta Câmara dos
Deputados possa analisar o projeto de lei criando a
Escola Agrotécnica Federal de Co~ta Rica-MS.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
DeputadoVander Loubet.

INDICAÇÃO Nº 6.996, DE 2005
(Da Comissão da Amazônia, Integração

Nacional é de Desenvolvimento Regional)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médiodo'Ministêrio doTrabalho e Emprego,
a extensão do pagamento do seguro-defe
so a()spescador~sdos Municípios da Re
gião Amazônica atingidos pela seca, bem
como a all'l'pliação de seu pagamento para
as agências do BtIncodoBrasil, Correios,
Banco Postal e LÓ1eriasEsportivas.

Despacho: Publiquecse. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego:

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional aprovou, em reunião
deliberativa ocorrida no dia 16 de novembro, requeri
mento de autoria dos Deputados Vanessa Grazziotin,
Perpétua Almeida e Hamiltçm Casara que pretendia o
envio de Indicação a esse Ministério para ampliação do
pagamento do seguro-defeso a pescadores dos Muni
cípios atingidos pela seca na Região Amazônica.

O benefício denominado seguro-defeso é de
grande importância para o sustento de famílias que
dependem da atividade pesqueira. Este benefício per
mite que os pescadores possam manter suas famílias
durante o período de proibi~ãode pesca.
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Devido à vazante inesperada que ocorre neste
ano e atinge duramente várias regiões da Amazônia,
muitos rios secaram, levando à morte, milhares e mi
lhares de peixes, além de trazer graves conseqüências
para a população que vive da pesca.

Para agravar ainda mais a situação, temos a infor
mação de que os problemas quanto ao pagamento do
benefício tem sido freqüentes. Somente neste período
recente, cerca de mil e quatrocentos pescadores ainda
não receberam o seguro-defeso referente ao período
compreendido entre novembro de 2004 a março de 2005.
O motivo seria a falta de agências da Caixa Econômica
Federal, única instituição autorizada a fazer o pagamento
do benefício, e que não existem em todos os Municípios
do interior do Estado do Amazonas. Este problema tem
atingido sobretudo os pescadores dos Municípios de
Manicoré, Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de
Olivença e Humaitá, no Estado do Amazonas.

Diante do exposto, solicitamos de Vossa Exce
lência as seguintes providências:

a) Que seja estendido, extraordinariamente, o pa
gamento do seguro-defeso para todos os pescadores
das áreas atingidas pela seca na Região Amazônica.
Tal medida se justifica em razão da escassez de pes
cado causada pelo período de grande vazante dos rios
que provocou a morte dos peixes, impossibilitando a
atividade de pesca e a navegação fluvial, bem como o
isolamento de comunidades e Municípios da Região;

b) Ampliar o pagamento do seguro-defeso para
as agências do Banco do Brasil. Correios, Banco Pos
tai e loterias esportivas. Esta ação objetiva a imedia
ta quitação dos pagamentos aos pescadores hoje já
cadastrados que ainda não receberam o seguro-de
feso devido, uma vez que tal benefício constitui uma
importante alternativa de renda para estes cidadãos,
principalmente neste momento de calamidade.

Certa da acolhida dos pedidos que ora apresen
to a Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para
reiterar protestos de admiração e respeito.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputada Maria Helena, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 6.997, DE 2005
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministério da Educação a
realização de estudos para a criação de uma
Escola Agrotécnica Federal no Assentamen
to Itamarati, localizado no Município de Ponta
Porã, Estado do Mato Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Muitas são as dificuldades para levar aos assenta
mentos rurais uma educação que alcance o objetivo de,
por meio do exercício da cidadania e da qualificação para
o trabalho, garantir o desenvolvimento dessa população.

Venho nesta oportunidade sugerir a realização
de estudos para a criação de uma Escola Agrotécnica
Federal no Assentamento ltamarati, localizado no Muni
cípio de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul.

No local o INCRA possui infra-estrutura suficiente
para a implantação de uma escola.

Diante do exposto, espero contar com a acolhi
da do MEC para com a sugestão que ora apresento a
Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado João Grandão - PT/MS.

INDICAÇÃO Nº 6.998, DE 2005
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministério do Esporte (ME)
a transformação das antigas instalações
do Ubiratan Esporte Clube, de propriedade
da União, em parque de esporte e lazer do
Município de Dourados.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Esporte:

Em vista da importância de parques de esporte e
lazer nas cidades para socialização e educação física
de seus habitantes, venho apresentar-lhe uma solu
ção para a cidade de Dourados, no Estado do Mato
Grosso do Sul.

O Ubiratan Esporte Clube e suas instalações, que
fazem parte da história de Dourados, passaram a ser
de propriedade da União, como forma de pagamento
de dívidas com o INSS. O prédio, localizado em área
privilegiada e símbolo da paixão douradense pelo fu
tebol. encontra-se hoje em dia abandonado.

Sugerimos que essa propriedade seja doada ao
Governo de Mato Grosso do Sul ou à Prefeitura de
Dourados para que seja transformada em parque de
esporte e lazer, com o apoio dos governos estadual e
federal. Na região do clube não existe nenhum aparato
de lazer para a população, apesar do grande número
de pessoas que ali residem.

Diante do exposto, espero que Vossa Excelência
considere e acolha o conteúdo desta Indicação.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005. 
Deputado João Grandão - PT/MS.

INDICAÇÃO Nº 6.999, DE 2005
(Do Sr. Babá)

Sugere ao Poder Executivo, a imedia
ta retirada das tropas brasileiras do Haiti, e
indica a necessidade de revogar o Decreto

--_._------------------""._-_._----------_._-_._-----
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Legislativo nº 207, de 19 de maio de 2004,
que autorizou o envio do contingente de .
1.200 mi Iitares brasíleiros para a Minustah,
garantindo ao Brasil chefiar tal missão.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Considerando que o Haiti, sofreu um duro golpe

de estado orquestrado pelos Governos dos EUA George
Bush e da França Jacques Chirac, que obrigou no dia
29 de abril de 20040 então presidente Jean Bertrand
Aristide a assinar sua renúncia e em seguida foi leva
do a força para fora do país; Este fato foi denunciado
pela entãoDeputada norte americana Maxine Waters,
do Partido Democrata, que na época, declarou que os
EUA estava envolvido citivamente na crise do Haiti;

Considerando queo Haiti é hoje o país mais pobre
do Continente americano, com uma população de pouco
mais de 8,3 milhões de habitantes e um PIBde 3,7 bilhões
de dólares, equivalente ao do Estado do Maranhão;

Considerando que a maior parte da população,
cerca de 80% vive em estado de pobreza absoluta,
situação esta agravada pela alta incidência de AIDS,
sendo que cerca de 5% da população está infectada
com o vírus;

Considerando que após sua independência da
França em 1804, o Haiti - que foi a primeira repúbli
ca negra declarada no mundo - vem sofrendo sérios
problemas, ocasionados em um primeiro momento
pela colonização francesa que levou o país há uma
pobreza extrema e a ser vitima de um grande obscu
rantismo político;

Considerando que após o Golpe, que levou a re
núncia do então, presidente Aristide, no dia 30 de abril
de 2004 foi aprovada por unanimidade a Resolução de
nº 1.542 do Conselho de Segurança das Nações Unidas
(ONU) criando a. Missão de Estabilização do Haiti (MI
NU8TAH), concedendo ao Brasil a chefia da missão;

Considerando que a Minustah foi criada em mo
mentos em que os EUA atravessam sérios problemas
em função da dcupação militar no Iraque, com frenqu
êntes demJncias de violações dos Direitos Humanos,
amplamente divulgadasna imprensa internacional;

Considerando que a Câmara Federal, aprovou
o Decreto Legislativo nº 207, de 19 de maio de 2004,
autorizando o envio do contingente de 1.200 militares
brasileiros para a Minustah, garantido assim a inter
venção no Haiti, por tropas brasileiras.

Considerando que aprovação deste Decreto, sig
nifica total subserviência a política imperialista, coman
dada pelo governo dos EUA, responsável pela violação
dos Direitos Humanos em vários países, pela morte
de milhares de inocentes e pelas sangrentas Guerras
como a do Iraque e Afeganistão;

Considerando que esta política intervencionista
dos EUA, respaldada pelo Brasil ao assumir a chefia
do Minustah, é também responsável pela implemen
tação de políticas neoliberais, que têm levado as pri
vatizações, o desmonte do Estado e a conseqüente
falência de diversos países, empobrecendo ainda mais
as nações latino-americanas.

Considerando que sete grupos de defesa dos
direitos humanos que compõe a Haitian Action Ne
twork (Rede de Ação Haitiana) denunciaram o Bra
sil e o EUA como cúmplice e em muitos casos como
agentes diretos de uma campanha de terror no Haiti,
denúncia feita no dia 15 de novembro à Comissão In
terainericana de Direitos Humanos - CIDH da OEA
(Organização dos Estados Americanos). Nas petições,
solicita~secompensação financeira e uma condena
çãomoral dos governos dos países envolvidos pela
onda de recentes massacres e violações dos direitos
humanos no Haiti;

Considerando que diversos grupos de ativistas
americanos de Direitos Humanos, também acusam em
seus relatos a Minustah de participar de forma ativa
em supostas chacinas, estupros e a utilização de re
des de prostituição.

Considerando que segundo a petição entregue a
OEA, os mortospélas forças daPolicia Nacional haitiana
e pela Minustah,incluem uma longa lista de homens,
mulheres e crianças desarmados, denuncias baseadas
em gravações de vídeo e dépoimentos de haitianos;

Considerando que taisdenúncias estão baseadas
no massacre do dia. 6 de julho de 2004, quando foram
assassinadas 63 pessoas com tiros na ca.beça, segundo
relatos dosn"lédicos emora<Jores haitianos (a Minustah
contabilizou 5 mortos). e 14 desapareceram;

Considera.r\do qué o r~latório da Rede Nacional de
Defesa dos Direitos Hl!Imanbs - RNDDH, da qual par
ticipamdezenas.demovirilénfos sociais, confirma que
entre março e abi"il; foram a~sassinadas 212 pessoas e
de acordo com a Organização Médicos sem fronteiras,
que atua no Haiti, este número teria sido de 600 pes
soas mortas de forma violebta. Segundo o relatório da
RNDDH, nos altos es6a.lõe~.do Governo nas principais
cidades haitiana~ oride'estã~ alocadas as tropas estran
geiras, ocorrem l3.dEúnaisesqüe'mas de corrupção;

Considerando, que alémdessasdenúncias a Mi
nustah - liderada pelo Bradil - foi avaliada como inefi
ciente na promoção da estabilidade econômica e so
cial do país, de acordo com~ecente relatório divulgado
pela Organização não governar;nental Justiça Global e
pelo programa de Direitos Hiumanos da Faculdade de
Direito de Harvard. "Depoisde 8 meses sob comando
da Minustah, o Haiti é tão inseguro quanto sempre foi",
afirma o documento.
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Considerando as denuncias também feitas pelo
ativista Gerard Ducos, quem afirmou: "A situação se
deteriora a cada vez mais. As vitimas de violação não
confiam na polícia porque esta é uma força repressi
va. Centenas (delas) não fazem queixa nem mesmo
perante organizações não governamentais"

Considerando que as denúncias de violação dos
dire~os humanos no Haiti e as crescentes manifestações
populares contra as tropas estrangeiras, levaram a substi
tuição do então comandante da missão o General Augusto
Heleno Ribeiro Pereira pelo general Urano Bacellar;

Venho através deste sugerir a retirada imediata
mente das tropas brasileiras do Haiti. Com esse fim
indico a revogação do Decreto Legislativo nº 207, de
19 de maio de 2004, que autorizou o envio do contin
gente de 1.200 militares brasileiros para a Minustah,
por entender que a mesma atenta contra a soberania
do Haiti e a democracia de seu povo, ferindo os pre
ceitos legais e constitucionais, no que diz respeito as
liberdades democráticas, a livre expressão e a orga
nização, e sobre tudo, o inalienável direito de autode
terminação dos povos, que deveriam nortear qualquer
medida tomada por parte do governo brasileiro;

Estas, Senhor Presidente, são as considerações
e sugestões que entendo possam justificar a presente
indicação, no interesse da população e principalmente
na garantia da soberania da nação haitiana.

Sala das Sessões de novembro de 2005. - Babá,
Deputado Federal PSOL.

REQUERIMENTO Nº 3.237, DE 2005
(Do Sr. Severiano Alves)

Requer a tramitação conjunta das Pro
postas de Emenda à Constituição nº 37/2003
e nº 536/1997.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., Iio termos dos arts. 142 e 143

do regimento interno, apensamento, para fins de trami
tação conjunta, da PEC nº 37, de 2003, de minha au
toria, que "modifica o art. 212 da Constituição Federal"
à PEC nº 536, de 1997, de autoria do nobre Deputado
Valdemar Costa Neto, que "modifica o artigo 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias".

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2005. - Depu
tado Severiano Alves, Líder do PDT na Câmara dos
Deputados.

Prejudicado, em face da apresentação do
Requerimento nº 3.346/05, do mesmo autor,
que solicita seja desconsiderado o presente pe
dido de apensação. Oficie-se. Publique-se.

Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, - Presi
dente.

REQUERIMENTO Nº 3.346, DE 2005
(Do Sr. Severiano Alves)

Solicito a desconsideração do Requeri
mento nº 3.237/2005 para que não seja apen
sada à PEC nº 37/2003 à PEC nº 536-A197.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, que seja desconsiderado o Requerimento
de nº 3.237/2005, e tornando sem efeito o pedido de
apensação da PEC nº 37/2003, de minha autoria, à
PEC nº 536-A197.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. - Depu
tado Severiano Alves, Líder do PDT na Câmara dos
Deputados.

Defiro. Publique-se. Oficie-se.
Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.452, DE 2005
(Da comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Requer a tramitação conjunta das Men
sagens nº 285, de 2005, e nº 544, de 2005.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento

no art. 142. do regimento interno, que esta comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)
submeta à apreciação do presidente da Câmara dos
Deputados, requerimento de tramitação conjunta das
Mensagens nº 285, de 2005, e nº 544, de 2005.

Tal providência se justifica porque as duas men
sagens encaminham compromissos internacionais que
regulam matéria correlata. Com efeito, a Mensagem nº
285, de 2005, submete à consideração do Congresso Na
cional o texto do Protocolo de 1988 relativo à Convenção
sobre Linhas de Carga, de 1965. O Protocolo de 1988
é acompanhado por dois instrumentos anexos (Anexos
A e 8), sendo certo que o anexo B destina-se a alterar
os Anexos I. 11 e 111 da referida convenção. Por seu turno,
a Mensagem nº 544, de 2005, encaminha à apreciação
congressual o texto das emendas, aprovadas em 2003,
ao Anexo B do mencionado Protocolo de 1988.

Em outras palavras, tem-se que um texto internacio
nal (Emendas ao Protocolo de 1988 - Mensagem nº 644,
de 2005) visa a modificar a redação de outro (o próprio
Protocolo de 1988 - Mensagem nº 285, de 2005), sendo
que ambos ainda não foram apreciados pela douta CREDN.
Por isso, a tramitação conjunta de ambos é indicada, a teor
do que dispõe o aludido art. 142, do regimento interno.

Sala das Comissões, de 2005. - Deputado Aroldo
Cedraz, Presidente da Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional.

Defiro. Apense-se a MSC nº 544/05 à
MSC nº 285/05. Oficie-se. Publique-se.

Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 3.397, DE 2005
(Do Sr. João Caldas)

Requer que a Câmara dos Deputados
se reúna na cidade de Manaus (AM) ou de
Belém (PA) para ouvir, discutir e propor me
didas para solucionar os problemas atuais
da Amazônia Legal, dentre eles o desma
tamento, o comércio ilegal de madeira, os
conflitos fundiários, as fronteiras políticas,
a mineração, o narcotráfico, a biopirataria,
dentre outros.

Senhor Presidente,
Com fulcro no parágrafo único do art. 1ºdo re

gimento interno requeiro que a Câmara dos Depu
tados se reúna na cidade de Manaus (AM) ou de
Belém (PA) para ouvir, discutir e propor medidas
para solucionar os problemas atuais da Amazônia
Legal, dentre eles o desmatamento, o comércio ile
gal de madeira, os conflitos fundiários, as fronteiras
políticas, a mineração, o narcotráfico a biopirataria,
dentre outros.

Justificação

De tempos em tempos assistimos incrédulas as
manifestações ele organismos, ambientalistas e políticos
estrangeiros favoráveis à idéia da internacionalização
da Amazônia. sendo tais manifestações revestidas de
teses pseudocientíficas ou sócio-humanitaristas para
dissimilar o seu verdadeiro caráter político ou econô
mico. Senão, vejamos.

Segundo narra o doutor em Ciência Política
Carlos deMeira Mattos no artigo "A internacionaliza
ção da Amazônia". publicado no jornal Folha de São
Paulo do dia 13 de abril de 2005, nos séculos 17 e
18 era apenas a surpresa de renomados cientistas
e naturalistas europeus e norte-americanos diante
da magnitude do cenário florestal e hidrográfico com
que deparavam na Amazônia. No entanto, passada
essa fase de admiração científica, vieram as ambi
ções e a cobiça.

Nos tempos do Império de Dom Pedro 2º, no
ano de 1850, o comandante Matthew Maury, chefe do
Observárib Naval de Washington, defendeu a tese da
livre navegação internacional do rio Amazonas, con
siderandoque, pelo seu volume de água, deveria ser
incorporado ao mesmo status do direito marítimo. O
governo norte-americano autorizou o envio de uma
canhoneira que, desrespeitando os nossos direitos

soberanos, penetrou na grande caudal e navegou até
Iquitos, no Peru. Essa violação do nosso território exigiu
um enorme esforço diplomático do então embaixador
brasileiro em Washington Sérgio Teixeira de Macedo
para neutralizar a propaganda internacionalista disse
minada por Maury e obter uma satisfação do Governo
norte-americano.

No ano de 1948 vimos aprovada pela Unesco
a criação do Instituto Internacional da Hilea Amazô
nica, segundo o qual uma autoridade internacional
passaria a administrar as pesquisas científicas e o
desenvolvimento da região. Essa interferência nos
nossos direitos soberanos só foi evitadapela rejeição
do referido instituto pelo nosso Parlamento, basea
da num parecer do então Estado~Maior Geral e na
campar:1ha veemente do protesto do senador Artur
Bemardes.

A partir dós anos 80 do século passado veio cres
cendo.a propadanda e as pressões de interferência na
nossa Amazônia. Somando-se às hostes internacio
nalistas, compostas principalmente de ONG, o ex-pre
side,nte dai França, François Mittei-rand, declarou em
1991 que"o Brasil preCisa aceitar a soberania relativa
sobre aAmazÔnia".

A tese mais recente é a de que a Amazônia é
"patrimônio da humanidade", devendo ser administra
da por uma autoridade internacional, única capaz de
garantir a sobr$vivênciade vida no planeta. Oferece
se aosipaíses donos do território amazônico o consolo
de uma soberania partilhacla.

A propaganda e as p~essõesa favor dessa tese
da internacionalização vêm revestidas das seguin
tes teSes falaciosas: Amazônia, pulmão do mundo;
queimadas na floresta são as responsáveis princi
pais pela emissãode CO2 e, conseqüentemente, en
venenamento da atmosfera (essas duas acusações
já cientificamente destruídas); Amazônia, último
espaço de natureza e vida selvagem a ser preser
vado (preferida dos antropólogos, ambientalistas e
indigenistas).

A última manifestação dos ativistas da sobera
nia partilhada para a Amazônia veio do francês Pas
cal Lamy, atual diretor-geral da Organização Mundial
de Comércio. Em conferência realizada em Genebra
perante diplomatas e funcionários de organizações
internacionais, o Sr. Lamy afirmou: "As florestas tro
picais como um todo devem ser submetidas à gestão
coletiva, ou seja, gestão da comunidade internacional",
Em outras palavras, nossa floresta amazônica deveria
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passar a ser administrada por uma autoridade inter
nacional a ser criada.

Como se manifestação acima mencionada não
fosse bastante para esta Casa tomar providências,
mister ainda examinar as mais recentes notícias
internacionais' do desmatamento e da estiagem
na região que. de modo tendencioso e orquestra
do, afirmam explicitamente uma incapacidade do
Governo brasileiro de administrar os problemas
da Amazônia Legal, criando assim um ambiente
propício para a idéia de intervenção internacional
na Amazônia.

Nesse contexto, ante a relevância do assun
to, que envolve não apenas o direito de soberania
como, sobretudo, o direito de autodeterminação
do povo brasileiro, compete a Câmara dos Depu
tados mostrar ao mundo a sua forte e inabalável
responsabilidade política para com a Amazônia, se
reunindo assim na cidade de Manaus (AM) ou de
Belém (PA) para ouvir, discutir e propor medidas
concretas para solucionar, dentre outros, os pro
blemas decorrentes do desmatamento, do comér
cio ilegal de madeira, dos conflitos fundiários, das
fronteiras políticas, da mineração, do narcotráfico
e da biopirataria.

Por fim. como bem assinala o escritor José Sara
mag02

, primeiro autor de língua portuguesa a ganhar
o Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, a Amazônia
é um "assunto do Brasil, de ninguém mais", e, sen
do assim, impõe-se à Câmara dos Deputados, como
expressão de poder e força do Congresso Nacional,
atuar para refutar e desfazer no nascedouro toda e
qualquer pretensão de internacionalização da Ama
zônia, bastando para isso liderar os esforços para
solucionar os problemas da região, demonstrando
assim a capacidade dos brasileiros de administrar
eficientemente a Amazônia mediante o desenvolvi
mento de uma política auto-sustentável que preserve
sua diversidade, proteja suas águas e otimize o seu
povoamento.

Sala das Sessões, 31 de outubro 2005. - Deputado
João Caldas, Quarto-Secretário da Mesa Diretora.

1 Vale citar as reportagens "Madeireiros desdenham lei e devastam
Amazônia", publicada no jornal The New Vork Times, em como a
Amazônia brasileira é devorada em ritmo voraz, publicada no jor
nal EI Pais, sendo que cópias traduzidas de ambas as matérias se
encontram instruídas ao presente requerimento.

2 Entrevista à revista Época, edição nº 389, página 28.
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Madeireiros desdenham lei edevastam Amazônia
Apesar do governo, comércio de madeira está maior do que nunca

LARRY ROHTER
Em Unilio d~ Floresta, Br~sil

Assim que aestaçao seca chega, os madeireiros entram em açao Todo
dia de junho em diante, seus eaminhOes vazios saem cedo pela manha
deste assentamento poeirento ao longo da rodovia TransamazOnica, e
voltam na metade da tarde carregados de troncos recém-eortados de ipês,
jatobás ecedros.

Nao importa que Ogoverno brasileiro tenha suspendido no ano passado as
permissOes necessárias para corte de árvores nesta parte da floresta,
tornando ocorte ilegal para quase lodos os madeireiros. Nêo importa que a
maioria das árvores tropicais valiosas sendo derrubas com molosserras e
tratores estejam em terras públicas que, pelo menos na teona, estao fora
dos limites até mesmo para os poucos madeireiros que ainda mantêm suas
licenças.

"Isto ocorre durante toda anoite, com um tráfego tao intenso ern algumas
noites, com acirculação de 30 ou 40 caminhoes, que as pessoas nem
conseguem dormi(', disse Milton Fernandes Coutinho, presidente da
associação local dos trabalhadores rurais, que representa os posseiros que
vivem ao longo das estradas usadas pelos madeireiros. 'Nós já nos
queixamos repetidas vezes ao governo, mas ninguém faz nada para detê
los."

As eslatlsticas do governo brasileiro sugerem que oamplo desprezo da lei
também está ocorrendo em outras partes da AmazOnia. Apesar de leis
mais rigorosas, pelo menos no papel, erepetidos apelos do presidente Luiz
Inácio lula da Silva para repressao atal pilhagem da maior fioresta tropical
do mundo. ocomércio de madeira da regiêo eslá maior do que nunca.

Segundo números do governo, as exportaçOes de madeira brasileira da
AmazOnia aumentaram quase 50% em valor em 2004 em comparaçao ao
ano anterior, chegando aquase US$ 1bilhao. Na primeira metade deste
ano, quando aestaçllo das chuvas tradicionalmente dirnnui aatividade, as
exportaçOes aumentaram em valor mais 20%.

No geral, quase 40% da madeira cortada na AmazOnia está sendo enviada
para oexterior, em comparaçao aapenas 14% em 1999. Os principais
mercados do Brasil &ao os Estados Unidos, que representam um terço de
toda madeira enviada ao exterior, seguidos pela China, com 14% e
crescendo rapidamente, epalses europeus, que coletivamente
representam 40%.

"O problema é que os pr6prios números do governo Indicam que cerca de
60% destas exportaçOes sao ilegais", disse Paulo Adáno, que dirige a
campanha para aAmazônia do grupo ambientalisla Greenpeace. "Entao
você precisa perguntar asi mesmo: como épasslvel que mesmo com as
licenças de corte suspensas desde julho de 2004, as exportaçOes de
madeira continuam crescendo de forma assustadora?'

Defensores dos posseiros, incluindo sindicatos trabalhistas e
representantes da Igreja Católica, respondem apontando átradicional
relutância do órgão ambiental eflorestal do governo federal, oIbama, de
agir contra os madeireiros edonos de serrarias. O6rgao apresenla uma
escassez crOnica de pessoal edinheiro, seus funcionários sao
freqüentemente ameaçados enem oexército enem apolicia estêo
dispostos afornecer proteçao aos fiscais em missoes oficiais.

._~ - ---- w;_~, ~_lftMiIiIi#;ijj.... _..."._,lIilM"~..-.'
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·Você pode ter milhares de leis no papel, mas elas nao significam nada a
menos ,que as autoridades garantam seu cumprimento", disse Erwin
Krautler. um bispo católico da regiao do Xingu. Mas as autoridades do
lhama argumentam que estão aplicando a lei mais agressivamente agora e
que começaram a obter progressos. Elas notaram que as ap..eens6es de
madeira cortada ilegalmente estão em alta, que o volume de madeira
cortada começou a cair acentuadamente e que, pela primeira vez. um
comerciante de madeira foi recentemente preso por extrair madeira de
terras públicas.

"Em relação às questões de monitoramento e aplicação da lei, você precisa
olhar para a Amazônia em um contexto amplo", disse João Paulo
Capobianco, o diretor de florestas do órgao. em uma entrevista por
telefone, em Brasrlia.

"Mesmo se fecharmos todas as saldas, ainda haverá alguns lugares por
onde a madeira sairá ilegalmente. Mas riao ,há dúvida de que nossa
atuação neste ano melhorou infinitamente em comparaçâo a anos
anteriores." .

Mas nesta regi~o de selva. os caminhOes de madeira ainda circulam
livremente e desimpedidos nas esburacadas estradas de terra, sem
nenhum sinal de fiscalizaçao. Em uma tarde em setembro, por exemplo,
um: camlinhAo carregado de madeira e trabalhadores parou na cidade para
deixar os operários em suas casas.

"É realmente necessário tirar tantas fotos?" perguntou nervosamente um
trabalhador quando o repórter e ofot69rafo se aproximaram do caminhão.
Quando questionado sobre se sua equipe de trabalho tinha liCença para
cortar madeira, ele respondeu: "Nao, nós nao temos nenhum plano
administrativo. Ninguém aqui tem. V~ nAo vai contar para () Ibama, vai?"

O caminhão partiu apressadamente, mas poucos mtnutos depois parou em
uma seHarí3 dirigida por Nilson Samuelson, um ex-prefeito daqui. Visivel
pelo porta0 aberto se encontrava um~aminhaocarregado de madeira.

Em uma entrevista por telefone, Samuelson -que organizou uma
manifestação aqui, em 2003, contra los fiscais do Ibama, na qual disse que
"n6s precisamos trazer o Bin Laden ~aqui para ensinar uma' liçao a essas
pessoas"- reconheceu que estava violando alei e disse: "Minhas
atividades nao são da sua conta". I

Ele também argumentou que a necessidade econOmica justificava suas
ações. "Se forem me prender, entao terão que prender todo mundo. porque
ninguém aqui tem autorizaçao·', disse ele. "Nós estamos apenas tentando
sobreviver. Quem é que me dará o dinheiro para pagar meus funcionários
e educar meus filhos? O que você eStá tentando, fazer o Ibama me prender
e deixar 250 famflias desempregadas? Quem se importa com a lei? O que
vou fazer, passar fome?"

Com grandes partes dos flancos leste e sul da Amazônia já devastadas, o
principal alvo dos madeireiros e donos de serrarias atualmente é a
chamada Terra do Meio, entre os rios Xingu e Iriri. Na verdade, a área ao
norte daqui, entre a rodovia TransamazOnica e o Rio Amazonas, apresenta
tanta atividade que a populaçao local começou a chamá-Ia de lraque.
"Porque os madeireiros estao explodindo a vida para fora dela", explicou
Coutinho. da associação dos trabalhadores rurais.
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Acusações ao PT

Segundo um depoimento em uma comissão parlamentar de inquérito sobre
o comércio ilegal de madeira, as irregularidades em outro programa do
governo também contribuíram para o recente boom de extração de
madeira. Chamado Safra Legal, o novo programa visava beneficiar os
posseiros pobres. mas segundo um relatório da comissao parlamentar, ele
se tornou um meio para arrecadação i1icita de fundos para o Partido dos
Trabathadores, de Lula.

o programa permite que milhares de familias de trabalhadores rurais
derrubem cerca de 30 mil metros quadrados de floresta em suas terras, por
ano, para venda da madeira para serrarias. Mas segundo o depoimento do
presidente do sindicato dos madeireíros do Estado, Mário Rubens de
Souza Rodrigues, os madeireiros freqüentemente compravam os
certificados de posseiros que já tinham desmatado seus campos e usavam
os documentos para encobrir seu próprio desmatamento ilegal.

Em troca, madeireiros e operadores de serrarias fizeram grandes doações
durante as mais recentes eleições munjcipais aos candidatos dos Partido
dos Trabalhadores do governo, que nacionalmente já está atolado no pior
escândalo de corrupçao da história moderna brasileira.

Entre os citados pela imprensa brasileira como tendo participado no acordo
de desmatamento estão a nova prefeita daqui e o marido dela, que é um
deputado federal, uma senadora federal e o ex-marido dela, o chefe
regional do 6rgao ambiental.

"O programa Safra Legal foi suspenso, mas nao temos nenhuma indicação
de que estas acusações possam ser verificadas", disse Capobianco, o
diretor do 6rgao em Brasília. "Nós achamos que o plano é a forma correta
de se fazer as coisas, e é nossa intenção continuar com este mecanismo
desde que tenhamos condiçOes que garantam a nao ocorrência de
fraudes,"

Membros do Partido dos Trabalhadores também negam qualquer
envolvimento nas impropriedades ligadas ao plano. Mas investigadores do
governo confirmam que estao examinando o programa e que encontraram
irregu laridades.

Exportações.

PT - Partido dos Trabalhadores

Luiz Inácio Lula da Silva

Antonio Palocci

Roberto Jefferson
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ELPAIS
11/10/2005

Amazônia brasileira é devorada em ritmo voraz
A região contém as maiores reservas aqüífera e biológica do mundo

.lua... Arias
No Rio de Janeiro

Se é verdade que no futuro as guerras serão travadas em busca de água
potável. a América Latina e concretamente o Brasil serão áreas sobre as
quais pousarêo com cobiça os olhos da sede do planeta. Os números stlo
eloqOentes: este pais possui 2Q% da água potável do mundo, o que o situa
na maior vazêo de água doce existente, com 197.500 metros cúbicos por
segundo. Essa água é 40 vezes maior que a de todos os rios dos EUA e 47
vezes superior à do Canadá, palses rícos que ainda nao entraram na crise
da água.

É tal a importância nao s6 da riqueza de água do BrasiJ como de toda a
sua biodiversidade, a maior do planeta, que, diante do medo de que essa
riqueza que não é Só poesia ecologista, mas pura e crua realidade polftica,
possa continuar se deteriorando, fala-se constantemente, diante da ira dos
cidadãos e dos polfticos, em "internacionalização" da AmazOnía,
considerada a grande reserva de oxigênio do planeta.

o problema é se essa internacionalização é fruto de um interesse real na
preservaçllo de um dos grandes santuários ambientais do mundo diante do
descuido ou da impotência de seus governantes. ou se não é mais uma
desculpa para se apoderar do grande tesouro do futuro.

Sejal como for, esta semana a revista ·Veja". dedicou 15 páginas a um
alerta sobre o que chama de "as sete pragas da AmazOnia". Um dado
significativo e preocupante: "Em 2004 se desmatou na AmazOnia um
território igual ao da Bélgica. S6 nos últimos 15 anos foram devastados
28,8 milhOes de hectares. a metade de tudo o que foi destruCdo descle
1500. data da descoberta do Brasiltl , escreve o semanário.

Se é:1 selva amazOnica foi saqueada, também o foi a mata atlãntica. da qual
restam somente 5% do territ6rio original, com uma biodiversidade
proporcionalmente superior à da Amaz6nia. No pouco que resta da mata
atlântica ainda se conservam 51 espécies de mamfferos e 183 espécies de
aves, exemplares únicos no mundo.

Entre os anfrbios o número é ainda mais espetacular: das 183 espécies
catalogadas, 91,8% sao consideradas únicas no mundo. Entre as plantas.
das 10 mil conhecidas. 50% também:sao exemplares únicos. Mas a
situclçaO. assim como na AmazOnia, é alarmante: das 202 espécies de
animais em perigo de extinçao. 171 são da mata aUàntica. O mesmo ocorre
entre as aves: das 214 espécies, 40% estoo em perigo.

O mais grave é que, segundo um relatório da Comissão Econômica para a
América latina (Cepal), não s6 no BrasH como em toda a área dos parses
latino-americanos "nao existe nenhum indicador de que a situação tenha
melhorado. Claramente recuamos", E acrescenta o relatório: nA

.biodiversidade é um tema que preocupa porque é um dos grandes acervos,
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um dos grandes recursos da América Latina".

Entre as sete pragas que 'Veja" revela no drama da AmazOnia, destacam
se os incêndios (em alguns momentos, só no Mato Grosso puderam-se
observar 15 mil focos simultaneamente), que causam uma perda de US$
121 milhões por ano. E, considerada a emissao de carbono, os prejulzos
alcançam US$ 5 bilhões.

A isso deve-se acrescentar a praga das madeireiras. Existem mais de 3 mil
empresas cortando árvores sob a conivência até do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama), responsável pela defesa da AmazOnia. S6 em
junho passado foram detidos, acusados de corrupçao, 47 funcionários da
instituição. E depois, a impunidade. Dos R$ 539 milhões de multas
aplicadas em 2004, só R$ 63 milhões foram pagos.

o problema nao é s6 econOmico, nao é s6 o saque da madeira preciosa da
Amazônia -onde funcionam ilegalmente 8.478 caminhões e 5.006 tratores
que trabalham para as 3 mil serrarias da região, e que para cada árvore
arrancada destroem outras 40 na operação.

o problema é mais grave. O desmatamento pode fazer o ciclo das chuvas
na AmazOnia entrar em colapso se a selva perder 30% de sua capacidade
vegetal. E já foram destruidos 17%. Nesse caso, o fim da floresta seria
irreversivel. Tudo isso levaria a uma diminuiçllo drástica do vapor de água
gerado pela floresta, e portanto das chuvas, o que elevaria perigosamente
a temperatura ambiental, com conseqOências não s6 para o Brasil e para a
América Latina como para todo o mundo.

Em toda essa situaçao os paradoxos se multiplicam. Um pais como o
Brasil, que conta com a legislaçao mais moderna e mais severa do mundo
em defesa do meio ambiente, permite que, segundo dados oficiais do
Ministério do Meio Ambiente, existam na AmazOnia 18 milhOes de hectares
de selva comprados ilegalmente, um mecanismo perverso que o ex-bispo
catalao Pedro Casaldáliga denuncia há mais de 20 anos, com perigo de
sua própria vida.

REQUERIMENTO Nº 3.411, DE 2005
(Do Sr. Leodegar Tiscoski)

Requer a desapensação do Projeto
de Lei nº 5.745, de 2005, do Projeto de Lei
nº 203, de 1991 .

Senhor Presidente,
Tendo como base o disposto no inciso I do art.

139, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Lei nº 5.745, de minha autoria, foi apen
sado ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, originário do
Senado Federal.

O Projeto de Lei nº 5.745, de 2005 "torna obrigató
ria a utilização de borracha reciclada de pneus inserví
veis na produção de misturas e concretos asfálticos para
pavimentação". Já o Projeto de Lei nº 203, de 1991, ao

Submeta-se à Mesa.
Oficie-se. Publique-se.
Em 5-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

qual está apensado, "Dispõe sobre o acondicionamen
to, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação
final de resíduos de serviços de saúde". O primeiro,
portanto, trata da utilização de uma matéria-prima, a
borracha que compõe os pneus considerados inserví
veis, para um fim específico, a produção de misturas e
concretos asfálticos para pavimentação de rodovias,
ruas, avenidas e outras vias públicas. O segundo pro
jeto, que tramita como principal versa sobre resíduos
originários de hospitais, clínicas e outras instituições
dos sistemas público e privado de saúde, resíduos es
tes considerados perigosos, por oferecerem riscos de
disseminação de doenças e que devem ter destinos
absolutamente seguros, em geral a incineração.

O projeto de minha autoria visa, antes de mais
nada, prover matéria-prima barata e de boa qualidade

-------------_......-----------------_._------ ,----~._--_..



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 59187

para os pavimentos asfálticos, melhorando a qualidade
e reduzindo os custos de nossas vias públicas, em par
ticular das rodovias, cuja reparação e manutenção têm
sido um desafio contra o qual nossas administrações
públicas não vêm obtendo sucesso. Secundariamente,
a utilização de borracha de pneus inservíveis na com
posição de pavimentos asfálticos trará resultados favo
ráveis do ponto de vista ambiental, com a destinação
adequada dos pneus com vida útil esgotada,

São, em conclusão, absolutamente díspares as
matérias tratadas nos Projetos de Leis nº 5.745, de
2005, e nº 203,de 1991, não se enquadrando, os
mesmos, no que dispõe o inciso I do art. 139, do re
gimento interno:

"Art. 139. A distribuição de matéria...
I -- antes da distribuição, o presidente

mandará verificar se existe proposição em
trâmite que trate de matéria análoga ou cone
xa; em caso afirmativo, fará a distribuição por
dependência, determinando a sua apensação,
após ~er numerada, aplicando-se à hipótese o
que prescreve o parágrafo único do art. 142".

"

Considerando que os dois projetos não tratam de
matérias análogas nem conexas, o Projeto de Lei nº
5.745, de 2005, não se enquadra no disposto no pará
grafo único do art. 139, acima reproduzido, razão pela
qual requeremos sua desapensação do Projeto de Lei
nQ 203, de 1991, para tramitação independente.

Sala das Sessões, de de 2005. - Deputado
Leodegar Tiscoski.

Indefiro a solicitação de desapensação,
tendo em vista que a apensação obedeceu ao
disposto no artigo 139, inciso I, c/c artigo 142,
parágrafo único, todos do RICO. Oficie-se ao
Requer~ntee, após, publique-se.

Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO NQ 3.421, DE 2005

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, em conformidade

com os arts. 139. inciso I e 142 do regimento interno
desta Casa, r~\Ier o despacho aposto ao Projeto de
Lei nQ 6.006/20q5, de minha autoria, que "Modifica a
Lei nQ 11 .105, de 2005, a fim de se permitir o uso de
células-tronco, obtidas por meio da clonagem tera
pêutica" para determinar sua desapensação do Pro
jeto de Lei nQ 5.134/2005, de autoria do Sr. Takayama
que "Altera a redação do art. 50 da Lei nQ 11.105, de
24 de março de 2005, tornando crime inafiançável a
utilização e pesquisa com células-troncos obtidas de
embrião humanb".

Justificação

Ao analisar a matéria, conclui-se que a essência
dos projetos diverge em seu objetivo principal, pois
embora tratem de matéria relacionada à utilização
de células-tronco, a natureza deles é completamente
diferente.

Enquanto o Projeto de Lei nº 6.006/2005 trata da
utilização de células-tronco obtidas pelo método da
clonagem terapêutica, o Projeto de Lei nº 5.134/2005
refere-se ao uso de células-tronco embrionárias obti
das de embrião humano.

Nosso projeto avança no sentido de ampliar a
técnica de obtenção das células-tronco já legaliza
das com a Lei nº 11.105/2005, enquanto o Projeto nº
5.134/2005 veda a utilização de qualquer tipo de célu
la-tronco. Vendo-se de outra forma, ele proíbe matéria
aprovada pela Câmara dos Deputados epelo Senado
Federal, após várias discussões sobre o tema. O Con
gresso NaCional deu um passo muitíssimo importante
para o Pais e o autor do projeto simplesmente retrocede
ao que vigorava antes, numa tentativa de reingressar
a ciência no País.

Além do que, Senhor Presidente, nosso projeto
não tece alterações no Código Penal, como o faz o
PL nº 5.134/2005.

Em razão do exposto, solicito a V. EXª. a desapen
sação do PL nº 6.006/05, de minha autoria. - Deputado
Paulo Baltazar, PSB/RJ.

Indefiro, tendo em vista que a apensa
ção obedeceu ao disposto no art. 139, inciso
I, do RICO. Oficie-se ao requerente e, após,
publique-se.

Em 2-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.422, DE 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

17, inciso 11, alíneas a e c, art. 32, inciso VI, alíneas b,
c, inciso XII, alínea a, e art. 141 do regimento interno
da Câmara dos Deputados, o reexame do despacho
inicial referente ao PL nQ 3.969 de 2000, do Deputado
Hermes Parcianello, que "Dispõe sobre as atividades
de Movimentação de Mercadorias em geral", apensa
dos a este os PL nOS 4.073/04, 4.367/04 e 5.689/05,
para que seja, também, distribuído às Comissões de
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Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
- CDEIC e Seguridade Social e Família - CSSF.

Justificação

O Substitutivo engloba aspectos do projeto prin
cipal e dos a ele apensados. Define como atividades
de movimentação de mercadorias em geral a carga e
descarga de mercadorias a granel e ensacados e de
mais atividades correlatas, ainda que com a utilização
de aparelhos ou equipamentos mecãnicos, elétricos ou
eletrônicos. São elas: a saber: (I) costura, pesagem,
embalagem, enlonamento, conferência, ensaque, ar
rasto, posicionamento, acomodação, recordenamento,
reparação da carga, amostragem, arrumação, remoção,
empilhamento, desempilhamento, etiquetagem, servi
ços com empilhadeira, paletas e transporte; (ii) ope
ração de carga e descarga; (iii) pré-limpeza e limpeza
do local de serviço; (iv) demais atividades complemen
tares, bem como aquelas necessárias ao empreendi
mento econômico, em que predomine o concurso do
trabalho humano.

As referidas atividades serão exercidas tanto
por trabalhadores com vínculo empregatício como por
aqueles em regime de trabalho avulso. Trabalho avulso,
para os fins da lei, "aquele desenvolvido por trabalha
dor sindicalizado ou não, em áreas urbanas ou rurais,
sem vinculo empregatício, mediante a intermediação
obrigatória do sindicato da categoria de movimenta
dores de mercadorias em geral".(grifamos)

Prevê que as empresas tomadoras do trabalho
avulso ficam responsáveis pelo forneciment4 dos
equipamentos individuais de trabalho, além de ze
lar e fazer cumprir as normas de segurança do tra
balho. Estabelece, ainda, que tais empresas terão
responsabilidade solidária pelo efetivo pagamento
das remunerações e pelo recolhimento dos encargos
fiscais, sociais e previdenciários, no limite do uso
que fizerem do trabalho avulso intermediado pelo
sindicato. (grifamos)

Nos parece, a toda evidência, que matéria de ta
manho relevo e importância deve ser objeto de análise
também pelas Comissões de Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio - CDEIC e Seguridade
Social e Família - CSSF.

A distribuição à primeira comissão, CDEIC, em
razão da repercussão e impacto econômico que a me
dida terá em diversos segmentos da atividade empre
sarial que contrata em grande número trabalhadores
avulsos e, também, por transferir às empresas encar
gos que se vêm somar aos inúmeros outros por elas
suportados, significando sufocá-Ias de modo pernicio
so, ameaçando a sobrevivência de diversos empreen-

dimentos, que parecem já cumprir com folga o papel
social que lhes cabe.

A distribuição à CSSF, pelo fato de o substitutivo
incluir matéria relacionada ao pagamento de contribui
ções sociais, relativa ao segurado trabalhador avulso,
que não foi objeto de regulamentação direta no proje
to original, mas incluída no substitutivo aprovado, es
pecialmente no artigo 7º "as empresas tomadoras do
trabalho avulso são responsáveis pelo recolhimento
dos encargos fiscais e sociais, bem como das contri
buições ou de outras importâncias devidas à Segurida
de Social, e, solidariamente, responsáveis pelo efetivo
pagamento das remunerações no limite do uso que
fizerem do trabalho avulso" .(grifamos)

Regimentalmente, compete à Comissão de De
senvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tu
rismo - CDEIC apreciar as proposições sobre "polí
tica e atividade industrial, comercial e agrícola; setor
econômico terciário (...)" assuntos relativos à ordem
econômica nacional", Por outro lado, ainda, nos termos
do artigo 32. inciso XII, letra a, do regimento interno,
e à Comissão de Seguridade Saúde e Família, " as
suntos relativos à saúde. previdência e assistência
social em geral".

Dessa forma, é de todo certo que tanto a CDEIC
como também a CSSF devem ser ouvidas na análise
deste projeto, posto que o escopo da proposição é
matéria afeta às comissões supra citadas.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2005. 
Darcisio Perondi, Deputado Federal, PMDB/RS.

Indefiro, nos termos do artigo 141 do
RICD, a solicitação de redistribuição do PL
nº 3.969100, tendo em vista a distribuição
haver sido feita nos termos regimentais, não
restando comprovado o mérito das Comissões
(CDEIC e CSSF), e em virtude de a propo
sição principal e suas apensadas tratarem
unicamente de matéria trabalhista. Oficie-se
e, após, publique-se.

Em 12-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.428, DE 2005
(Do Sr. Deputado Adelor Vieira)

Requer a convocação de Sessão Solene
da Câmara dos Deputados para o dia 9-12,
às 10h, em homenagem ao Dia da Bíblia.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce
lência, com base no art. 68 do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, a convocação de Sessão Solene
desta Casa para o dia 9-12, ás 10h, a fim de enalte-

._-------------------------------_._----~ -- -~~-,.
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Senhor Presidente,
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Sala das Sessões, em 50 de novembro de 2~OJ
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PARLAMEYrAR

Requeiro, nos tennos do anigo I04, ~ 2° do legimento Interno
da Câmara dos Deputados, aretirada do Recurso n° 248 de 2005, de autoria
do Sr. Roberto Gouveia referente ao Projeto de Lei ne 4.514 de 2004, que
dispõe sobre arepactuaçào de dividas oriundas de operações de credito rural
na ~ea de atua~ào da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), e
dá outras providências,

cer a Bíblia Sagrada, com participação da Socieda
de Bíblica do Brasil e de representantes dos diversos
segmentos reli~~iosos.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2005. 
Deputado Adelor Vieira.

Defiro. Publique-se.
Em 5-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.447, DE 2005
(Do Sr. João Campos)

Solicito o apensamento da PEC nº
181/2003 a PEC nº 151/1995 e outras, por
tratar de assuntos correlatos:

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Nos termos dos arts. 139, I clc 142, do Regi

mento Interno, requeiro a Vossa Excelência, que seja
apensada às PECs nº" 151/1995156/1995, 514/1997
e 613/1998, a IPEC nº 181/2003 do Deputado Josias
Quintal, por se tratar de assuntos correlatos com o
sistema de Segurança Pública, previsto no art. 144,
da Constituição Federal.

Justificação

Todas as Emendas a Constituição Federal apre
sentadas e acima relacionadas. dispõe sobre o Siste
ma Nacional de Segurança Pública, tratando dos seus
Órgãos, de suas atribuições e competência, conforme
ministra o art. 144 e seus dispositivos, na nossa Car
ta Magna.

Como pode se verificar, todas foram apensadas
a PEC nº 151/1 995, pelo fato das mesmas disporem
sobre matéria correlata, ou seja tratando de assuntos
referentes ao Sistema de Segurança Pública Brasileira,
buscando assim, como a PEC nº 181/2003, do Senhor
Deputado Josias Quintal, dar nova roupagem aos dis
positivos constitucional, que trata das instituições de
Segurança Pública.

Diante disso, é perfeitamente justificável, também
o apensamento da Emenda Constitucional de auto
ria do Dep. Josias Quintal, nº 181/2003, que com as
outras já apensadas a PEC nº 151/1995 que buscam
modificar o art. 144 da Constituição Federal, inserindo
formas diferenciadas nas competências, atribuições e
provimentos.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2005. 
Deputado João Campos, PSDB/GO.

Defiro. Apense-se a PEC nº 181/03 à PEC
nº 151/95. Oficie-se. Publique-se.

Em 6-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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Apoiamento ao Requerimento de retirada do Recurso nO 248 de
2005, de autoria do Sr. Roberto Gouveia, referente ao Projeto1tie Lei n° 4.514
de 2004, que dispõe sobre a repactuaçào de dívidas oriundaskie operações de
crédito rural na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
(ADENE), e dá outras providências.

PARLAMENTAR ASSINATURA
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Apoiamento ao Requerimento de retirada do Recurso n° 248 de
2005. de autoria do Sr. Roberto Gouveia, referente ao Projeto de Lei nO 4.514
de 2004, que dispõe sobre a repactuação de dívidas oriundas de operações de
crédito nlral na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
(ADENE). e dá outras providências.

,

.-

PARLAMENTAR

/

PRESIDÊNCIAlSGM
Ret. Req. n. 3479/05 - Dep. Henrique Fontana
Em 6/121 2005.

Defiro, nos termos do art. 104, § 2°, do Regimento Interno. Oficie-se.
Publique-se.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Finda a lei
tura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be
nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na madrugada de domingo, em um
dos hospitais da Capital cearense, faleceu o Vigário
de Juazeiro do Norte, Monsenhor Murilo de Sá Bar
reto, aos 75 anos, assistido por competente equipe
médica, por sua família e incontáveis amigos, que ali
acompanharam a evolução clínica do pós-operatório,
na expectativa de que pudesse ocorrer a reversão de
grave sintomatologia, acrescida por complicações que
não absorveram o tratamento a que esteve submetido,
por breve espaço de tempo.

Em Fortaleza, inteirei-me da evolução de seu
sofrimento, juntando-me à cadeia de orações que se
formou no Cariri com o objetivo de rezar por um an
siado restabelecimento, já que a sua presença entre
os fiéis sempre constituiu motivação de paz e tranqüi
lidade espiritual.

Alguns dias antes de sua internação, procurei
ouvi-lo sobre seu estado de espírito, sendo comovedora
a esperança de retornar à plenitude de suas atividades
paroquiais, entre as quais se inseria a conscientização
da comunidade nordestina quanto à beatificação do
Padre Cícero Romão Batista.

Nos discursos que aqui proferi sobre o rito proce
dimental. meticulosamente cumprido pela Diocese do
Crato, com tal finalidade, sempre me sentia esponta
neamente compelido a ressaltar o seu ingente esforço
para viabilizar tão justa postulação.

Em recente simpósio internacional levado a efei
to, no mês de julho, no sul do Estado, a sua palestra
despertou o inusitado interesse de estudiosos de ou
tros países, igualmente empenhados em reunir dados
preciosos sobre aquele que foi cognominado de Santo
do Nordeste.

Do Reitor da URCA, Prof. André Herzog, que
permaneceu, ininterruptamente, em uma das depen
dências do hospital, em edificante gesto de solidarie
dade, ouvi referências ao afã incansável de Monsenhor
Murilo para cumprir os seus misteres apostólicos, num
estilo de obstinada abnegação, a propósito de louvá
vel nobilitância.

O Governador Lúcio Alcântara, o ex-governador
Adauto Bezerra e o seu irmão Humberto Bezerra, ao
lado de outras autoridades, estavam entre os integran
tes do incomputável grupo de amigos que se reuniu na
Funerária Ternura, em cujas dependências foi oficiada

missa de corpo presente por Dom Fernando Panico,
cuja homilia emocionou a todos naqueles instantes
soleníssimos de despedidas.

O corpo de Monsenhor Murilo foi transportado
para o Aeroporto Pinto Martins e, a seguir, em avião
especial, seguiu para Juazeiro do Norte, aguardado
por massa de populares impregnada de sentimentos
de dor e perplexidade.

Sr. Presidente: ninguém superou aquele inolvi
dável servo do Senhor em sua faina quotidiana de
assistência diuturna aos romeiros que demandavam
o Cariri, para avigorar a fé e a crença que iluminam
almas e corações.

Na Igreja Matriz, habituamo-nos a identificar a
figura respeitável de um padre atencioso e solícito,
que fez da humildade lição permanente de vida, a ser
adotada pela atual e as gerações porvindouras.

Se tantas vezes o nome de Monsenhor Murilo de
Sá Barreto foi objeto de menção nesta tribuna, ago
ra não poderíamos deixar de recordá-lo com a mais
profunda saudade, convictos de que as virtudes acri
soladas que possuía haverão de conduzi-lo ao Reino
da Bem-aventurança.

Ele há de merecer o preito de nosso reconheci
mento, ainda mais porque o seu exemplo contribuirá
para que prossigamos na trilha por ele palmilhada ao
longo de sua fecunda e benfazeja existência.

A memória de Monsenhor Murilo tornar-se-á im
perecível para nossos coestaduanos e os demais nor
destinos, diante dos quais sua imagem esteve vinculada
em todas as horas, a serviço do Povo de Deus.

O SR. CARLOS NADER (PL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, um projeto pionei
ro realizado em Volta Redonda possibilitou a volta ao
mercado de trabalho de 30 idosos aposentados e pen
sionistas entre 50 e 80 anos, que estão atuando como
atendentes bancários. O Banco Santander BANESPA
em Volta Redonda teve essa iniciativa de contratar pes
soas da terceira idade para atender aos 5,5 mil novos
clientes aposentados e pensionistas da instituição fi
nanceira na cidade. Esse projeto está sendo realizado
em parceria com a Associação de Aposentados e Pen
sionistas de Volta Redonda - AAP-VR, a Associação
dos Participantes da Caixa Beneficente de Empregados
- APCBS e a Caixa Beneficente dos Empregados da
Companhia Siderúrgica Nacional - CBS.

A contratação dos idosos foi uma conseqüên
cia da concentração das contas dos beneficiários da
CBS em apenas 2 bancos da cidade, que venceram
a concorrência realizada entre 19 bancos onde antes
estavam espalhadas as contas dos mais de 16,4 mil
aposentados e pensionistas de ex-funcionários da
CSN. Um número significativo de aposentados e pen-
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sionistas reclamava constantemente das tarifas men
sais cobradas pelos bancos, que causavam transtorno,
principalmente aos clientes que recebiam benefícios
menores. Mais de 8,2 mil participantes recebem menos
de R$600 por mês, e cerca de 4,1 mil recebem menos
de R$300, e não tinham qualquer privilégio junto aos
bancos onde mantinham contas. A expectativa é de que
agora todos obtenham inúmeras vantagens, já que os
2 bancos têm, cada um, uma conta equivalente a R$6
milhões, movimentados todos os meses, o que propicia
condições à CBS de negociar melhores condições para
todos os aposentados e pensionistas, não importando
a quantia que cada um recebe por mês.

A contratação dos 30 idosos vai durar inicialmente
3 meses, tempo em que o banco acredita que todos os
aposentados e pensionistas da CBS vão abrir as novas
contas bancárias. Notreinamento,além de informações
técnicas sobre corno abrir as novas contas, os contra
tados também foram orientados sobre como fazer a
abordagem e orientar os Clientes co'm dúvidas.

Os idosos foram contratadds com um salário de
R$800, e ainda rec~bemvale~transportee auxílio-re
feição.

Esse é um bom exemplo, que só comprova o
quanto os idosos podem ser úteis e o quanto são de
dicados, o que para mim não é surpresa alguma.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, milhões de
brasileiros estão mais uma vez na expectativa de que o
Governo possa ceder um pouco nas suas projeções e
conceder umaumento mais significativo para o salário
mínimo. Entre esses milhões estão os aposentados e
pensionistas do INSS, que têm no salário mínimo a
única fonte de renda, o único meio de sobrevivência.

Na semana passada, sindicalistas de diversas
centrais estiveram e,m Brasília, na marcha pelosalá
rio mínimo. Vieram pedir ao Governo e ao Congresso
empenho no sentido de destinar mais recursos do
Orçamento ao salário mínimo, como forma de aurnen
tar o ganho dos brasileiros remunerados pelo salário
base do País.

A questão do$,lário mínimo é sem dúvida uma
das que mais chamam a atenção no Brasil. Conhece
mos a situação dos pequenos Municípios, aqueles com
receita baixa, que são, muitas vezes, a única fonte de
pagamento regular em diversas partes do País. Um
reajuste maior pode comprometer as finanças desses
Municípios. Além disso, há também a inegável questão
do déficit da Previdência. Por isso, temos chamado in
sistentemente a atenção para o fato de que precisamos
gerar mais empregos, para que a base de contribuição
da Previdência possa aumentar, havendo mais condi
ções de pagamento dos beneficiários.

Sem crescimento, sem desenvolvimento, sem
geração de emprego, dificilmente haverá condições
de elevar os valores do salário mínimo. Essa é a única
forma de valorizá-lo. Somente gerando mais riquezas,
mais desenvolvimento e mais empregos, inclusive no
interior, o Brasil conseguirá dar ao mínimo um valor
de acordo com as necessidades do trabalhador e do
aposentado.

Sabemos que, para quem recebe, o salário mí
nimo é pouco, e para quem paga geralmente é um
alto valor. Então, não vejo outra saída senão o Brasil
buscar persistentemente o crescimento e novos in
vestimentos.

O crescimento da base salarial como um todo é
o que vai proporcionar a recuperação do salário mí
nimo.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna cobrar
mais uma vez a apreciação pelo Plenário da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2003, em que
a contribuição de V.Exa. foi decisiva como Relator na
Comissão de Constituição e Justiça.

Todos os Líderes partidários solicitaram sema
na passada a inclusão dessa matéria na pauta. Fiquei
perplexo quando vi a pauta de hoje. A matéria não foi
contemplada. Hoje, às 141l30min, haverá reunião do
Colégio de Lideres. Vamos discutir a questão. A invia
bilidade da apreciação da matéria começa a se apre
sentar, o que, conseqüentemente, põe em risco uma
das soluções encontradas para resolver o problema
de mais de 200 mil .agentes de saúde do País. É uma, ,

contribuição que esta Casa pode dar.
Caravanas de diversas regiões do Brasil vieram

a Brasília. Aliás, umônib8s que vinha da Bahia foi
assaltado ontem à noite. Esses trabalhadores estão
enfrentando muita dificuldade, e vale lembrar que a
maioria deles recebe por mês apenas 300 reais de
salário. Estão fazendo um \,!sforço brutal pela aprova
ção dessa emenda. que foi elaborada a muitas mãos.
Há pouco o Governo solicitou à Comissão que fizesse
alguns ajustes no texto e fqi atendido. Não faz sentido
não entregarmos logo a este País uma legislação que
resolva de vez o problema dos agentes comunitários
de saúde.

Apelo para o Presidente da Casa e para os lí
deres partidários a fim de que apreciemos ainda hoje
a matéria, para que tenhamos tempo de votá-Ia em
segundo turno ainda este ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tenho recebido em meu gabinete
várias solicitações de esclarecimento sobre os boatos
de que o Governo Lula quer acabar com o 13º salário.
Essa notícia está sendo veiculada na Internet.

Ora, Sr. Presidente, o Congresso Nacional ja
mais acabará com esse benefício, com essa conquis
ta da classe trabalhadora, e não creio que o Governo
tenha sequer a coragem de enviar-nos uma proposta
nesse sentido.

Deixo, portanto, registrado meu protesto contra
esse boato maldoso, aproveitando para declarar a to
dos os que acompanham os nossos trabalhos que não
temos pretensão alguma de acabar com o 13º salário;
muito pelo contrário, algumas Prefeituras, quando pos
sível, estão é pagando o 14º salário, com os recursos
restantes do FUNDEF.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (PL- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Dia do Evangélico é comemorado apenas na
Capital da República. Brasília viveu um clima de festa
e alegria no dia 30 de novembro. É importante termos
uma data especial como essa, para homenagearmos
coletivamente aqueles que, de alguma forma, contri
buem para a construção de uma sociedade igualitária e
mais digna. Os evangélicos são pessoas extremamente
sociáveis, positivas, alegres e confiantes.

Apesar de as comemorações serem restritas ao
Distrito Federal, gostaria também de aproveitar esta
oportunidade para homenagear todos os evangélicos
do meu querido Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e
do mundo. Quantos missionários dedicam sua vida em
prol da paz, do amor e da fraternidade? A participação
desses cristãos no contexto da sociedade têm sido no
tória e indispensável. Se não fossem os evangélicos,
o mundo com certeza estaria pior e sem esperança.
O trabalho de ação social executado pelos evangéli
cos tem sido muito importante para a valorização do
cidadão e para a promoção da pessoa humana. E,
certamente, essas práticas reduzem a violência, o
desânimo. a tristeza.

Por isso, agradeço a Deus pela vidas de todos
os evangélicos espalhados pelos quatro cantos deste
planeta.

Que a comemoração dessa data possa ser es
tendida aos outros Estados brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para comunicar que dei entrada,

na semana passada, em uma indicação sugerindo ao
Ministério da Saúde a ampliação de sua atuação no
controle da varicela (catapora). Todos nós sabemos
que é da competência do Ministério da Saúde, como
órgão gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) no
âmbito nacional, regulamentar os tipos de vacina que
compõem o esquema vacinal em nosso País, tarefa
que vem desempenhando com grande eficiência, por
meio do Programa Nacional de Imunizações. O que
estou sugerindo é apenas a ampliação das ações de
controle da varicela no Brasil, fato que terá um impacto
extremamente positivo na saúde dos brasileiros.

Resolvi elaborar a referida proposição baseado
nas informações do Sistema de Informações Hospi
talares do SUS (SIH/SUS), que indicam que de 1998
a 2004 ocorreram quase 23 mil internações no SUS
devido à varicela e ao herpes-zoster (mesmo vírus
causador da varicela), com um custo de aproximada
mente 7 milhões de reais.

Quanto à mortalidade hospitalar, o Sistema de
Informações Hospitalares registra que, de 1998 a 2004,
ocorreram 143 óbitos devido à varicela e ao herpes
zoster nos pacientes internados no SUS, sendo que
52% ocorreram em crianças de até 9 anos.

Não resta dúvida, portanto, que a melhor solução
é ampliar, mesmo que de forma gradativa, a atuação
do Ministério da Saúde no controle da varicela.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que o Ministro da
Saúde, José Saraiva Felipe, homem competente e pre
ocupado com a saúde pública brasileira, determinará
a implantação de estratégias que ampliem as ações
de controle da varicela no Brasil, particularmente por
meio do aumento da cobertura vacinal contra a vari
cela entre as crianças de 1 a 10 anos.

Desenvolvimento socioeconômico também é
proporcionar uma melhor saúde pública para nossa
gente.

Passo a abordar outro tema.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais

uma vez Xerém, 4º Distrito de Duque de Caxias, será
referência internacional. Para nossa alegria, as flores
produzidas em Xerém, na Baixada Fluminense, serão
exportadas para a Europa. Elas vão colorir floriculturas
da França a partir deste mês de dezembro. Mensal
mente, cerca de 1.500 hastes de helicônias, plantadas
pela arquiteta e paisagista Alícia Wythe, num sítio aos
pés da Serra de Petrópolis, serão enviadas a Paris,
para abastecer revendedores locais, que enfrentam a
escassez do produto durante o inverno europeu.

A produção no referido sítio faz parte de um gru
po de trinta e quatro iniciativas de desenvolvimento de
floricultura e produção de frutas orgânicas apoiadas
pelo SEBRAE em todo o País, o qual beneficiará sobre-
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maneira nossa belíssima região, tanto com a geração
de empregos, quanto a divulgação do nosso Estado
nacional e internacionalmente.

A produção de helicônias (uma parente distante
da bananeira) em Xerém começou há 3 anos, mas essa
é a primeira vez que as flores cultivadas no local serão
exportadas. Até agora, os buquês que floresciam na
região só tinham sido usados em arranjos de eventos
e festas decorados pela paisagista. Agora, eles toma
rão novos rumos.

Em Xerém, é produzido 10 variedades de helicô
nias. Essa flor está presente em todos os continentes,
porque é resistente ao calor. É uma satisfação muito
grande saber que os exportadores se interessaram
pelo produto da nossa região, porque lá foi adotado o
cultivo orgânico das plantas, sem o uso de agrotóxi
cos e com pouquíssimo adubo químico. Isso confere
durabilidade à planta, que, em vaso com água, dura
até 2 semanas.

O interesse de compradores estrangeiros sur
giu numa feira especializada. realizada na Alemanha,
no início deste ano, quando a mencionada arquiteta
e paisagista apresentou as flores da Baixada Flumi
nense, o que resultou nessa importante encomenda.
O negócio está tão promissor que Alícia já pensa em
estender as vendas das helicônias aos Estados Uni
dos, à Alemanha e à Itália.

Portanto, Sr. Presidente, parab~nizoa Sra. Alícia
pela brilhante idéia de apresentar a outros países do
mundo o que a Baixada Fluminense tem de bom. Seu
sítio em Xerém é um dos nossos orgulhos. Seu zelo
e carinho pelas flores. bem como sua visão empreen
dedora, tornarão nossa região ainda mais conhecida
e respeitada internacionalmente.

Indiscutivelmente, Xerérn é um lugar promissor!
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que autorize a di

vulgação de meus pronunciamentos nos órgãos de co
municação da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no Rio Grande do Sul a maçã gaúcha gera
milhares de empregos em pomares, embaladoras, câ
maras frias e transportadoras. A cadeia do agronegó
cio da maçã participa de respeitável fatia do Produto
Interno Bruto do Sul do País.

Entre ganhos e perdas, a maçã gaúcha está com
pletando 30 anos, desde a implantação dos primeiros
pomares no chamado Capão da Herança, interior de
Vacaria, no nordeste gaúcho. Os pioneiros Angelin
Pegoraro, Aldrovando Guazzel!i, os irmãos Dante e
Salvador Baldin, entre outros, foram os pioneiros com
as macieiras na década de 70.

Hoje ocupam pomares em mais de 10 mil ha dos
chamados Campos de Cima da Serra. São centenas
de produtores empenhados na melhoria da qualida
de da fruta e sobretudo das condições de trabalho de
milhares de trabalhadores rurais, com os quais man
tém saudável relação, dentro das rigorosas normas
trabalhistas.

Convém lembrar a participação ativa de Blaise
Laurens Castelet, um francês naturalizado brasileiro,
na produção de mudas; o agrônomo Genor Mussatto;
os ex-Prefeitos de Vacaria Marcos Palombini e Enore
Mezari, entre outros que dedicaram-se na implantação
da fruticultura como alternativa no agronegócio.

Este ano foi reconhecida a necessidade de redu
ção de carga tributária isentando a maçã de ICMS na
comercialização interna, retirando· impostos das em
balagens para exportação, bem c6mo a implimtação
do seguro contra granizo, com recursos do Ministério
da Agricultura.

Destacamos outra conquista: a liberação do con
vênio de combate à Cydia Pomonella. Existente nos
pomares da Argentina, .está sendo bloqueada no Bra
sil com a eficiente prevenção do plano de ação con
junta da EMBRAPA. Ministério da Agricultura, ABPM
eAGAPOMI.

No que diz respeito à maçã são poucas as boas
notícias, atropeladas pelas dificuldades, algumas ge
radas inexplicavelmente. R~centemEmte, foram publica
das notíciaS sobre trabalho escravo na maçã. Absurda,
inconsistente eque não corresponde à realidade.

Hoje. as relações são exemplares, em que pese
possam ocorrer-li. este anb, vários pronunciamentos
sobre a maçàbrasileira - kregularidades. A fiscaliza
ção do Minis~ério do Trabal~o e a vigilância constante
do Ministério Público são a garantia de normalidade
no setor. Não conseguimos compreender a quem in
teressa a divulgação de notícia falsa, absurda e in
consistente.

As notícias precipita€las e irresponsáveis são
repudiadas pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais
e pela fiscalização do Ministério do Trabalho, pelos
Deputados Federais Francisco Turra e Wilson Cignachi;
pelo Deputado Estadual Heitor Schuck, ex-Presidente
da FETAG; os Presidentes de Sindicatos de Trabalha
dores Rurais, como Sérgio Poletto (Vacaria), Olanes
Borges Pinto (Esmeralda), Luiz Carlos Palhano (Monte
Alegre dos Campos), Gelson Demori (Campestre da
Serra), Lindomar do Carmo Morais (Lagoa Vermelha).
Luiz Ceron (Antonio Prado), Raimundo Bampi (Caxias
do Sul), Olir Schiavenin (Flores da Cunha), Victor José
Fongaro (São Marcos).

Estamos propondo uma audiência da Comissão
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, pre-
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sidida pelo Deputado Estadual Dionilso Marcon, para
esclarecer os fatos. As notícias não podem se multiplicar
abalando a imagem de uma região e sua gente.

Entretanto, existem outras fortes e pesadas bar
reiras para serem ultrapassadas, especialmente diante
das adversidades do tempo que vai atrasar a colheita
para o início de fevereiro, a crise nas exportações pela
supervalorização do real e desvalorização do dólar,
o baixo poder aquisitivo do consumidor brasileiro {o
consumo é baixo, apenas 5 quilos/per capita/ano. Na
Argentina, o consumo é de 13 quilos.

Hoje, 6 de dezembro de 2005, entregaremos
ao Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, pelos
Presidentes Pierre Pérez, da ABPM, e Blaise Laurens
Castelet, da AGAPOMI, importantes reinvidicações
associadas à comercialização da próxima colheita de
maçã com o risco de uma desenfreada importação dos
países do MERCOSUL.

1 - É imperioso que se cumpram as normas de
fiscalização sanitária das maçãs importadas da China,
do Uruguai, da Argentina e do Chile. Os produtores
desses países, atraídos pelo nosso mercado inter
no (180 milhões de brasileiros) e pela vantagem de
uma moeda (real) supervalorizada, poderão derrubar
os preços, se não houver um controle adequado das
importações.

2 - Fiscalização e repressão ao contrabando de
frutas, através da grande faixa de fronteira com Argen
tina, Uruguai e Paraguai.

3 - Renegociação das dívidas dos produtores
nos mesmos moldes das outras lavouras. É injusta e
discriminatória a ausência de políticas de incentivo,
bem como renegociação das dívidas de investimen
to na reconversão de pomares e novos pomares, ou
custeio. Uma lavoura de milho tem rolagem da dívida,
ao lado um pomar não tem, apesar de ser do mesmo
proprietário.

Nesta Câmara Federal realizamos histórica au
diência pública, apresentando a problemática da fruti
cultura brasileira, segmento da maçã, gerador de em
prego e renda. É oportuno resgatarmos a manifestação
inserida nos Anais da Câmara dos Deputados, em 21
de junho de 2005, logo após a reunião:

"Na audiência pública realizada na Comissão
da Agricultura da Câmara Federal, os produtores re
afirmaram a necessidade da desoneração do ICMS
da maçã.

O Presidente da Associação Brasileira de Pro
dutores de Maçã, Dr. Pierre Nicolas Pérez, considerou
inadmissível que a maçã continue com esta carga tri
butária. É a única fruta que paga ICMS (proposta de
isenção tramita na reforma tributária).

Desoneração dos defensivos agrícolas. Está na
proposta do Deputado Júlio Lopes, com o Projeto de
Lei nº 4.264, de 2004. Relator é o Deputado Odacir
Zonta.

O setor revelou a sua preocupação com as notí
cias da possível importação da maçã argentina, em ra
zão do câmbio. O dólar baixo favorece importações.

Demonstrou especial preocupação com as in
formações de uma possível importação de maçã da
China. Aquele país, além de grande produtor, internou
dezenas de pragas em seus pomares, inexistentes no
Brasil.

Pelo Ministério da Agricultura, o Secretário Na
cional de Defesa Vegetal, Girabis Evangelista, garan
te que sua Secretaria imporá barreiras fitossanitárias,
estabelecendo as mesmas exigências que fazem aos
produtores brasileiros no exterior.

Está claro que o consumo interno precisa ser
ampliado, pois hoje é de apenas 5 kg/per capita/ano.:
Só para comparar, na Argentina é 13 quilos.

Luiz Borges, ex-Presidente da ABPM, atribui à
concentração do varejo a queda dos preços. Grandes
redes compram maçã e manipulam preços. A introdu
ção da maçã na merenda escolar poderia ser impor
tante. Na Inglaterra já foi implantada, com fruta brasi
leira. Poderemos incluir a maçã na merenda escolar,
através da iniciativa das prefeituras.

O Vice-Presidente da ABPM, Dr. Laor da Silva
Alves, enfatizou a importância social da maçã pelos
empregos que gera, pelos impostos que recolhe e
pela qualidade de vida que dá ao cidadão. Estudos
comprovam os benefícios para a saúde, combatendo
radicais livres, colesterol, câncer da próstata, controle
da diabetes, entre outras, e finalmente é um comple
mento alimentar com higiene bucal.

São 2.300 produtores no Rio Grande do Sul, San
ta Catarina e Paraná. A maçã gera 52.500 empregos.
diretos e 135 mil empregos em toda a cadeia.

Para estocar o produto, merece recursos subsi
diados. Pois a LEC da estocagem já foi regulamentada.
Recursos estão no Banco do Brasil.

Plano de Safras deveria ampliar os limites de
custeio.

Além dos altos custos de produção e baixos pre
ços, os produtores ainda têm outros desafios. Com
recursos do Ministério da Agricultura, estão erradi
cando uma das pragas importadas. Trata-se da Cydia
Pomonella, praga que infesta pomares e demais ár
vores frutíferas.

Neste momento a situação é de crise, pois per
demos mais de 40% da produção, pela estiagem, no
meu Estado do Rio Grande do Sul. A necessidade de
um seguro-agrícola remete ao Ministério da Agricultura
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estudos para reduzir a burocracia e exigências para
sua contratação e cobertura.

Os preços baixaram no mercado interno e no
mercado externo. O dólar baixou, mas os preços dos
agroquímicos permanecem altos.

O tempo também não ajuda. Neste ano, até hoje
tivemos menos de 80 horas de frio (o normal seriam
250 horas).

Os custos de produção aumentaram: eram ne
cessárias 8 toneladas por ha, agora o custo é de 30
toneladas por ha."

Uma das decisões mais importantes que o Go
verno poderá adotar será garantir a permissão para
importar agroquímicos. Ela poderá ser anunciada dia
29, pelo Presidente Lula, no Tratoraço dos produtores
rurais do meu Estado.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação de meu pronunciamento nos órgãos de
comunicação dia Casa. Uma notícia equivocada está
afetando um produto nobre do Brasil, que encontra
bom mercado consumidor na Europa e nos Estados
Unidos.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, colonizada por italianos, a cidade de Lauro Mül
ler é também conhecida, no cenário cultural brasilei
ro, como Berço Histórico do Carvão Nacional. Surgiu
aproximadamente em 1827, em virtude da exploração
do carvão mineral, quando os tropeiros que passavam
pela Serra do Rio do Rastro, em intercâmbio comer
ciai entre os campos de Lages e Laguna, descobriram
que as pedras pretas com que acendiam as fogueiras
eram incandescentes. A exploração efetiva do carvão
só começou em 1874, com a construção da Estrada
de Ferro Dona Thereza Christina, que ligava o Porto
de Imbituba à cidade. Em 1922, com a emancipação
política de Orleans, Lauro Müller tornou-se vila, pas
sando a Município em 20 de janeiro de 1957.

Fundada ,em 6 de dezembro de 1956, localizada
a 188 quilômetros de Florianópolis, Lauro Müller limita
se ao norte com o Munícípio de Orleans, ao sul com
Treviso, a leste com Orleans e Urussanga e a oeste
com Bom Jardim da Serra.

A Serra do Rio do Rastro, localizada em seu
território, é um dos mais belos cartões-postais da
cidade. A subida da serra, numa estrada encravada
em rocha natural, em meio a vegetação exuberante
e a cachoeiras, é vencida por trecho da Rodovia SC
- 438, que, partindo de Tubarão, próximo ao litoral de
Santa Catarina, e passando por Orleans, Lauro Müller,
Bom Jardim da Serra e São Joaquim, conhecida como

o Município mais frio do Brasil, chega até Lages, no
Planalto Catarinense.

A cidade realiza diversas festas ao longo do ano,
como a Festa da Padroeira, em agosto; a Festa do Co
lono, em outubro; a Festa de Santa Bárbara - padroeira
dos mineiros, Santa Bárbara é festejada há 65 anos,
no distrito de Barro Branco -, em dezembro, e a Festa
de Nosso Senhor do Bonfim, na virada do ano.

Desejo parabenizar o Prefeito Nestor Sprícigo,
cumprimentos que estendo a todos os cidadãos lauro
müllenses, bem como ao Presidente da Câmara Mu
nicipal, acrescentando que me orgulho de fazer este
registro como cidadão de Lauro Müller, porque tive a
honra de ser agraciado com esse título e sou conhece
dor do trabalho e dedicação daquele próspero povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Comunico

aos Srs. Parlamentares que há um ato da Mesa que
estabelece o prazo de até 30 minutos, no início do pe
ríodo destinado ao Pequeno Expediente, para o enca
minhamento de .pronunciamentos dados como lidos.
Findo·esseprazo, nenhum Parlamentar poderá mais
dar como lido seu discurso.

OSR.PRESIOENTE (Luiz Couto) - Concedo a
palavra ao Deputado Gonzaga Patriota.

d SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - E. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presi'dehte;i Sras. e Srs. Deputados,
quero a~sociar-me ao pronunciamento do Deputado
Walter'Pihh~iro, quepede agilidade para a apreciação
da PEC riº 7,de2003, sbbre contratação de agentes
comunitários de saúde, proposta pelo Deputado Mau
rício R~mds.

Aiproveito para pedir à inclusão na pauta de vo
tações da PEC nº 2, de 2003, de minha autoria, que
permite a. lotação dos servidores públicos concursa
dos;nosórgãos em que estejam à disposição, se as
simdeseja~em.

Passo agora, Sr. Presidente, ao tema principal
que me trouxe a esta tribuna.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer
sociedade razoavelmente' organizada necessita de
um Estado transparente e,sempre presente, quando
necessário, na ~idados. ciâadãos. As atribuições do
Estado são indelegáveis e tundamentais e se proces
sam com a atuaçãoeficienle e eficaz de seus agentes
no exercício da função policial, ao utilizar todo o seu
poder coercitivo para impe~ir que os mais fracos se
jam vitimados pela sanha dos mais fortes; da judicial,
quando busca aplicar alei:e fazer justiça; e, sobretu
do, da social, quando utiliza os recursos que arreca
da para proporcionar à população acesso à saúde e
à educação, segurança pública e demais serviços de
infra-estrutura.
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Qualquer sociedade alicerçada em um Estado
fraco é sempre presa fácil para a injustiça e para a
dominação dos mais fracos pelos mais fortes.

Nesse contexto, Sras. e Srs. Deputados, os ser
vidores públicos exercem papel preponderante como
agentes responsáveis pela aplicabilidade de todas as
políticas estatais. Nenhum Estado consegue ser su
ficientemente poderoso e exercer na plenitude a sua
missão se não contar com uma máquina administrativa
azeitada, bem equipada e duradoura. Criar mecanismos
que valorizem a categoria de servidores públicos é es
tratégia essencial para um Estado eficiente e sempre
em sintonia com os anseios do povo.

Comemoramos em 28 de outubro, Sr. Presidente,
o Dia do Servidor Público. O cidadão comum não tem
consciência do que representa em sua vida o trabalho
desses servidores, que, de forma imperceptível e até
anonimamente, estão sempre presentes no cotidiano
de todos nós. Não há atividade humana possível sem
que para viabilizá-Ia o Poder Público tenha de utilizar
os seus agentes. São milhares e milhares de garis,
enfermeiros, professores, médicos, policiais, bombei
ros e dezenas de outras classes de servidores que
trabalham diuturnamente para que a vida em socie
dade seja possível.

A desvalorização de seus servidores causa ao
Estado prejuízos imensuráveis e o torna sobretudo
fraco, inoperante e incapaz de suprir a demanda que
lhe é exigida.

Há muito, Sras. e Srs. Deputados, que os nossos
poderes constituídos, sobretudo o Poder Executivo,
trata seus servidores com brutal descaso. A máquina
administrativa tem sofrido nos últimos tempos, princi
palmente após o malfadado Governo do caçador de
marajás, Fernando Collor de Mello, gradual e danoso
desmonte.

O excesso de cargos de confiança, assumidos
por alienígenas, muitas vezes movidos por interesses
particulares, traz enormes prejuízos aos cofres públi
cos, além do comprometimento dos serviços prestados
pelo Estado. Os efeitos colaterais dessa equivocada
política de pessoal são extremamente danosos, como
a corrupção desenfreada que dilacera os organismos
estatais, tornando o Estado ineficiente e incapaz de
dar à sociedade a devida contrapartida pelo que dela
compulsoriamente retira.

Para agravar ainda mais a situação, Sr. Presidente,
insidiosas campanhas são sistematicamente orques
tradas contra os servidores, tendo como pano de fun
do a equivocada idéia de que os servidores públicos
são todos desidiosos e parasitas. São campanhas que
contam sobretudo com o auxílio de boa parte da mídia.
Corno formadora de opinião, a imprensa não pode e

não têm o direito de perpetuar essa injustiça contra o
servidor público, nunca divulgando suas virtudes.

Quando se discutem salários de certas catego
rias de servidores públicos, algumas questões devem
ser equacionadas: os serviços prestados fazem jus à
remuneração? Qual o custo benefício da relação re
muneração/contraprestação? A atuação dessas cate
gorias de servidores é estratégica para a sociedade?
Há necessidade de qualificação e especialização para
as atividades exercidas?

Tais respostas são necessárias para justificar os
salários pagos. Servidores mal remunerados podem
ser presas fáceis para achaques e desvios de condu
ta. Justa remuneração, condições dignas de trabalho,
valorização da categoria e maior profissionalização
serão sempre mecanismos necessários para a manu
tenção de uma máquina administrativa sólida, alheia
às alterações políticas e sobretudo vacinada contra os
deslizes de seus agentes.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a di
vulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pronun

cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, demais senhoras e senhores aqui presentes
e os que sintonizam a Rádio ou TV Câmara, sábado
último, na Austrália, pela primeira vez um atleta do He
misfério Sul obteve a 1ª colocação numa competição
de ginástica olímpica. Esse privilegiado é brasileiro
Diego Hipólyto. A vitória foi obtida na apresentação de
solo em mais uma das etapas do Campeonato Mun
dial da modalidade. O feito, sem dúvida, credencia o
ginasta brasileiro, de apenas 19 anos, desde já, a ser
um dos favoritos à obtenção da Medalha de Ouro nos
próximos Jogos Olímpicos. Desde já também haverá
a inversão da fama em relação a sua irmã, Danielle.
Esta, doravante, será conhecida como a irmã do Die
go, e não o contrário de antes, quando Diego era o
chamado irmão da Danielle.

Srs. Parlamentares, essa e as outras vitórias inter
nacionais de nossos atletas de modalidades olímpicas
têm feito crescer, de forma extraordinária, o interesse de
nossas crianças e adolescentes pela prática esportiva. Em
Curitiba e em Porto Alegre multiplicam-se as academias
de ginástica olímpica e as de ginástica rítmica desportiva.
Por todo o Brasil prolifera o inusitado interesse por essas
e outras modalidades sem tradição no País.

Nossos parabéns ao jovem Diego Hipólyto, não só
por nos representar tão bem aqui dentro e lá fora, mas
sobretudo pelo belo exemplo que seu esforço e dedicação
tem dado às crianças e aos adolescentes do Brasil.

,----------------------,--------------_....._-~,._"-----
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Durante o discurso do Sr. Lincoln Portela,
o Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Gomes, 3º Se
cretário.

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - En
contra-se presente a Sra. Mariângela Duarte, repre
sentante do Estado de São Paulo, eleita pela coliga
ção PT/PCB/PCdoB, que tomará posse em virtude de
vaga decorrente da declaração de perda do mandato
do titular.

Convido S.Exa. para prestar o compromisso re
gimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa a Sra. Mariângela Duarte e
presta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO,
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL"

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Declaro
empossada a Sra. Mariângela Duarte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Sem revi
são do orador.)·- Sr. Presidente, hoje à noite, no Clube
de Engenharia do Rio Janeiro, haverá uma homenagem
a um grande brasileiro chamado João do Vale, um ar
tista popular, compositor, um lutador. Esse maranhen
se, que durante muito tempo viveu no Rio de Janeiro,
com a força do povo, a sua africanidade, a sua poesia
sertaneja, combateu inclusive a ditadura. E haverá um
sholN de Geraldo Azevedo no lançamento de um filme
sobre a sua vida, tão pouco conhecida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a lem
brança de João do Vale, que faleceu precocemente há
exatos 9 anos, num 6 de dezembro, dia de São Nicolau,
certamente persiste no Planalto Central. Quem sabe
chegue até o Planalto o clamor de João, para nós João
do Brasil, João do povo e das planícies, por uma vida
melhor e por uma cultura genuinamente popular?

Hoje esse artista popular, esse negro maranhense
que levou a história do sertão, suas dores e lutas para
o Rio de Janeiro. questionando os "carcarás" da dita
dura com a peça Opinião nos anos 60, será lembrado
no Rio, onde será exibido um filme sobre a sua vida, e
sua obra será cantada por Geraldo Azevedo.

Transcrevo, Sr. Presidente, o que um conterrâ
neo de João do Vale, o poeta Ferreira Gullar, diz so
bre ele:

"Devo dizer que considero João do Vale uma das
figuras mais importantes da música popular brasileira.
Se é certo que em 1964/65, quando se realizou pela
primeira vez o show Opinião, os grandes centros do
país tomaram conhecimento de sua existência e lhe
reconheceram os méritos de compositor, não é me
nos certo que pouca gente se deu conta do que ele
realmente significa como expressão de nossa cultura
popular. Isso se deve ao fato de que João do Vale não
é um compositor de origem urbana e que só agora se
começa a vencer o preconceito que tem cercado as
manifestações populares sertanejas. É verdade que em
determinados momentos, com Luiz Gonzaga e Jackson
do Pandeiro, essa música consegui u ganhar o auditório
nacional, mas para, em seguida, perder o lugar con
quistado. É que o Brasil é grande e diversificado. Basta
dizer que, quando João do Vale se tornou um nome
nacional, já tinha quase trezentas músicas gravadas,
que o Nordeste inteiro conhecia e cantava, enquanto
no Sul ninguém ainda ouvira falar nele. Lembro-me da
primeira vez que o vi cantar em público, em 1963, no
Sindicato dos Bancários. no Rio, convidado por The
reza Aragão. Dentro de um terno branco engomado,
pisando sem jeito com uns sapatões de verniz, entrou
em cena. Parecia encabulado, mas, quando começou
a cantar, empolgou o auditório. Era como se nascesse
ali o novo João do Vale, que, menos de dois anos de
pois, na arel1adb Teatro Opinião,faria.o público ora rir,
ora chorar, com a força e a sinceridade de sua música
e de sua palavra. Autenticidade é uma palavra besta,
mas é na autenticidade que reside a força desse João
maranhense, vindo de Pedreiras paradar voz nacio
nal ao sertão. M~~ não só nisso, e não apenas no seu
talento, como também em sua cultura. Há gente que
pensa que culto é apenas quem leu muitos livros. No
entanto, setiv~sse tido, como eu, a oportunidade de
ouvir João cantar as músicas sertanejas que ele sabe,
veria que ele é a expressão viva de uma cultura. De
uma cultura que não está nps livros, mas na memória
e no coração dos artistas d() povo".

É o que tenho a dizer.
O SR. IVAN RANZolllN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PR~SIDENTE; (Eduardo Gomes) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN RANZOllN (PFL - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dese
jar boas-vindas à Deputada Mariângela Duarte, que
acaba de ser empossada.

S.Exa. estava fazendo falta nesta Casa, pois
teve significativa atuação rio período em que esteve
entre nós.



59200 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Heleno.

O SR. DR. HELENO (PSC - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.136, de
2005, oriundo do Poder Executivo, que, no intuito de
instituir o Sistema de Gestão Ambientalmente Susten
tável de Pneus - SGASP, tem também como objetivo
principal a ratificação da proibição de importação de
carcaças pelas indústrias de pneus reformados.

Na realidade, essa quebra-de-braço entre as in
dústrias de pneus novos e reformados data de algum
tempo, motivo pelo qual essas últimas vêm conseguindo
sucessivas liminares visando a autorização de impor
tação dessas carcaças, matéria-prima importante para
o processo industrial dessas empresas, tentando se
livrar dessa forma do encerramento de suas portas, o
que deixaria inúmeros brasileiros desempregados.

Com a instituição da Resolução CONAMA nº 258,
de 1999, pensou-se que o problema estivesse cami
nhando para um entendimento, e que as indústrias de
pneus novos e a de reformados pudessem conviver
pacificamente, uma vez que há espaço para ambas
no mercado. Entretanto, isso não ocorreu. Passaram
a ser exibidas na mídia grandes espaços com fotos
de montanhas de carcaças de pneus que, em alguns
casos, eram fotografias tiradas em outros países.

Alegando um perigo iminente ao meio ambien
te, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA tentam
combater as genuínas empresas brasileiras, quando,
na verdade, qualquer técnico ambiental de bom nível
sabe que os pneus usados são considerados Resíduos
Inertes Classe 111, não causando, de per si, qualquer
dano ao meio ambiente e à saúde pública.

É bem sabido, no entanto, que qualquer pneu novo
ou reformado, ao final de sua vida útil, tornam-se inser
víveis e quando lançados na natureza irão acumular
água: limpa das chuvas e se tornar o berçário preferido
do mosquito que transmite a dengue e a febre amarela
urbana, sendo que, quando queimados, liberam dioxi
na, substância altamente cancerígena.

Por outro lado, alegam as grandes multinacionais
de pneus novos que no Brasil há carcaças bastante
para as indústrias promoverem a reforma de pneus
usados nacionais, sendo desnecessária a importação
de carcaças. Esquecem, no entanto, essas indústrias
que, no que diz respeito às carcaças brasileiras, além
de não terem a mesma qualidade das importadas, seus
usuários, por não haver uma fiscalização mais rígida e
até mesmo pela indisponibilidade de maiores recursos
econômicos, adiam sua troca, impedindo que muitas
dessas carcaças sejam reaproveitadas.

Agrava-se o fato de nossas estradas estarem
impraticáveis para o uso, o que tem trazido outros
problemas sérios às carcaças. Importante também se
faz destacar que as empresas brasileiras de recupera
ção de pneus só importam carcaças do exterior, dada
a péssima qualidade que as nossas se apresentam
por ocasião do reaproveitamento. Para essas empre
sas seria muito mais conveniente o uso de carcaças
nacionais.

Finalizando, Sr. Presidente, nobres pares, gosta
ria de chamar a atenção para o fato de que seria uma
determinação inconseqüente a aprovação desse pro
jeto, que pretende ratificar a proibição da importação
dessas carcaças. Sem as fábricas de pneus reforma
dos, o País estaria privilegiando as multinacionais,
fabricantes de pneus novos que, nesse caso, sem
concorrência, voltariam a praticar preços altíssimos
para pneus de pouca durabilidade, afetando, assim,
os interesses do consumidor, do meio ambiente e a
geração de empregos.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como todo mundo sabe, o brasileiro é
um apaixonado pelo futebol. Em todo o mundo, esse
esporte envolve as pessoas, gera empregos, faz a
economia crescer e é discutido em cada recanto, em
especial em nosso País.

Nesse contexto, o Campeonato Brasileiro de
Futebol é um patrimônio que deve ser preservado e
observado por todos. Mais do que isso, devido à im
portância do futebol e dos outros esportes para a cul
tura brasileira, em maio de 2003 restou publicado o
chamado Estatuto do Torcedor, referendado por esta
Casa após anos de discussões. Dito diploma foi feito
justamente para que o torcedor, a parcela mais ex
pressiva da população e a razão final de ser do próprio
futebol, possa ter um instrumento de defesa frente a
eventuais irregularidades que desvirtuem o espírito
das competições no Brasil.

Este ano, infelizmente, fruto de uma ação repro
vável e criminosa de um árbitro de futebol, que se as
sociou a uma quadrilha para obter lucro em sites de
apostas, onde restou demonstrada a intenção de ma
nipular algumas partidas da Série A do Brasileirão, o
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, capitaneado
por seu Presidente, o Desembargador do Rio de Ja
neiro Luis Zweiter, de maneira açodada e prepotente,
numa decisão inédita do futebol mundial, por mera
presunção, determinou a anulação de 11 partidas da
competição.

----------------------------_._-,-'-~----'~------.----~.-.~'""-'"
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o Brasil todo sabe o desequilíbrio causado pela
duvidosa decisão, que alterou sensivelmente os rumos
da competição, inclusive quanto ao vencedor.

Fruto dessa decisão e dessas conseqüências, um
torcedor do Internacional, Dr. Leandro Konrad, sponte
sua, decidiu fazer valer seus direitos consagrados pelo
citado Estatuto do Torcedor, buscando junto ao Poder
Judiciário que fosse revertida a controversa anulação.
Obtéve, após uma celeuma jurídica que chegou ao
STJ, uma liminar para que não fosse decretado o cam
peão brasileiro, se o resultado de campo mantivesse
a diferença entre o líder e o vice-líder da competição.
As equipes tiveram resultados iguais, logo; a decisão
judicial deveria prevalecer.

Entretanto, a CBF ignorou por completo o co
mando judicial. Mas fez mais do que isso. Ameaçou
publicamehtê retirar o Internacional da Libertadores da
América, legitimamente conquistada no campo, caso
não desistisse da éçãointentada pelo torcedor.

Ora,éincrível a prepotência da CBF e do STJD,
que ignoram por c:ómpleto uma lei e fazem terrorismo
para impor o silênCIo a quem se atrever questioná-los,
numa c1aré:t tentativa de. rasgar a legislação brasileira
e tolher o direito do cidadão.

Isso não pode continuar; temos que dar um basta
a toda e qualquer inicia.tiva antidemocrática e que fira
o direito do cidadão brasileiro. Para que servem as leis
se não forem cUl1'1pridas?

Nesse sehtido, recordo-me da célebre frase de
Honório Lemos: "Ql.leroleis que governem os homens,
e não homens qu~governemas leis".

Fica: reg ishada a inconformidade da nação colo
rada frente a essl:Kabüsos cometidos e que maculam

I

aquilo que representa â maior paixão do povo brasi-
leiro: o futebol.

Nós, caros pa.rlamentares, como representan
tes do povo, temos o dever de bradar contra essa in
justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - A Mesa

acolhe o pronunciamento de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Menezes.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para dotar o País das condições de
infra-estrutura necessárias ao crescimento, o atual
Governo concluiu, em 2004, a reorganização institu
cional do setor elétl-ico, o que permitiu uma nova de
finição das regras de comercialização da energia no
Brasil. Desde 200;3, a geração de energia passou de
81,5 mil megawatts para 91,5 mil megawatts. Desse
total, 9.592 MW c<mespondem à geração proveniente

de novas usinas e 408 MW, de alterações feitas em
usinas já existentes.

Cerca de 12 milhões de brasileiros viviam na
escuridão. Para mudar esse triste quadro, foi criado,
pelo Presidente Lula, o Programa Luz para Todos, pelo
Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, des
tinado a propiciar, até o ano de 2008, o atendimento
em energia elétrica a essa parcela da população. O
desafio de acabar com a exclusão elétrica no País
equipara-se a atender uma população equivalente aos
Estados do Piauí, MatoGrosso do Sul, Amazonas e
Distrito Federal.

A Bahia é o Estado que, em números absolutos,
tem a maior quantidade de pessoas vivendo na escu
ridão e que, por isso mesmo, recebe o maior volume
de recursos do Governo Lula para o Programa Luz
para Todos.

O programa já possibilitou o acesso à energia
elétrica a cerca de 1,5 milhão de pessoas, em todo o
território nacional, desde que foi lançado.

A melta é alcançar todos os domicílios e estabe
lecimentos do meio rural até o ano de 2008, levando
em conta que isso terá um impacto positivo de incre
mento naatividade agrícola, com geração de renda e
postos de trabalho.

Os recursos:necessários para a execução das
obras são provenientes do Governo Federal, dos Go
vernos Estaduais ehvolvidos e dos agentes executores
- concessionárias epermissionárias de distribuição de
energia elétrica ec:ooperativas de eletrificação rural.

O D~creto F~deralnº 4.873, de 11 de novembro
de 2003,' definecri~ériospara a escolha das localida
desa serem atendidas e,determina que o responsável
por essa escolha eo COmitê Gestor.

Esse é um prbgrama de enorme alcance social,
referente a um diréito,que vinha sendo negado a es
sas populações.

Infelizmente, os que antes utilizavam o expediente
de colocarplacas e post'esnas localidades, durante o
período eleitoral, retirando~os depois de contados os
votos, hbje distribuem ofícios aos Prefeitos e muitas
vezes até mesmo panfletos para a população, tentan
do mais uma veli transforIT!ar em peça de campanha
eleitoral um direitogaraliitido por recursos públicos.

Não bastasse isso, a atuação da maioria dos
integrantes do Comitê Gestor da Bahia tem deixado
margem para questionamentos, já que tem havido
substituição de obras prioritárias por outras, de maior
valor por ligação, para beneficiar usuários, muitos dos
quais se enquadram em outros planos de trabalho das
concessionárias.

A composição das obras do 2º contrato, porexem
pio, foi feita à revelia dos objetivos e das prioridades
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do Luz para Todos, registrando-se o não-atendimento
a diversos assentamentos, comunidades de pequenos
agricultores, quilombolas e áreas indígenas. Projetos
com custo baixo, que atendem grande número de
famílias, foram substituídos por outros que atendem
demandas individuais com custo por ligação altíssi
mo. Várias cidades foram excluídas da lista, de forma
inexplicável, contrariando os objetivos do programa e
gerando, inclusive, protestos por parte de alguns mem
bros do Comitê Gestor.

No Município de Jequié, por exemplo, foram apro
vadas 9 obras com custo por ligação entre R$6.00,00
e R$36.696,43, atendendo, cada obra, de 1 a 4 famí
lias, apenas.

Também no Município de Nova Canaã foram
aprovadas somente 2 obras. Uma delas só atende 1
fazenda. Enquanto isso, o minifúndio produtivo da lo
calidade de Endiretor atenderia 224 famílias.

As entidades representativas dos movimentos
sociais da Bahia, com assento naquele Comitê Gestor,
por orientação e determinação do mesmo, vêm indi
cando obras abaixo dos R$4.200,00. Mesmo assim,
apesar do baixo custo por ligação e do grande número
de beneficiados, não têm sido atendidos.

É importante ressaltar que o impasse ocorrido
na reunião do dia 30 de novembro de 2005 deu-se
também pelo fato de ter sido rejeitada a proposta de
excluir temporariamente obras com custo por cliente
acima de R$9.000. Essa proposta visava garantir, na
composição de obras do termo aditivo referente ao 2º
contrato, os critérios e prioridades do Programa Luz
para Todos.

Sabemos que esse programa soma-se a outras
importantes iniciativas do Governo Lula. Por isso, con
sideramos fundamental que sejam respeitadas essas
definições, pois só assim teremos oportunidade de
promover a inclusão de comunidades há muito igno
radas pelo Poder Público naquele Estado.

Obrigado.
A SRA. SELMA SCHONS (PT - PRo Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, hoje são muitas as ale
grias. Gostaria de dar as boas-vindas à companheira
Deputada Mariângela Duarte, que hoje retorna a esta
Casa. Sobretudo o setor da pesca agradece. Trata-se
de uma companheira valente, que sempre esteve na
defesa desse setor conosco.

Registro também a presença do ex-Deputado
Federal Padre Roque, do meu Estado do Paraná, que
hoje está à frente da Secretaria estadual do Trabalho,
Emprego e Promoção Social.

Sr. Presidente. no dia em que o Brasil está re
alizando sua V Conferência Nacional de Assistência
Social, cumprimento os 60 delegados do meu Para-

ná. Destaco esse importante projeto do Governo Lula,
em que os brasileiros estão sendo acolhidos pela as
sistência como política pública, não mais pelo assis
tencialismo dependente, mas pela política pública de
assistência de inclusão, conforme sonhou e escreveu
o povo brasileiro na Constituição de 1988.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na noite
de ontem, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias inauguraram oficialmente a Conferência
Nacional de Assistência Social, que reúne mais de 2 mil
gestores, técnicos e representantes de organizações da
sociedade civil de todo o País em Brasília para discutir
a formulação das políticas sociais públicas.

O principal objetivo desse encontro é a criação
de um plano decenal para a implantação do Sistema
Único da Assistência Social, o SUAS, em todo o Brasil.
Planejado e executado pelos Governos Federal, Es
taduais, Municipais e do Distrito Federal em estreita
parceria com a sociedade civil, o SUAS organiza, pela
primeira vez na história do País, serviços, programas
e benefícios destinados a cerca de 50 milhões de bra
sileiros de todas as faixas etárias.

O SUAS, fruto de quase duas décadas de de
bates, coloca em prática os preceitos da Constituição
de 1988, que integra a Assistência à Seguridade So
cial, juntamente com a Saúde e a Previdência Social.
O novo sistema começou a vigorar a partir de agosto
deste ano, e diversas mudanças já foram implantadas,
como o sistema de partilha dos recursos federais e o
processo de repasse do Fundo Nacional para os Fun
dos Municipais de Assistência Social.

Sr. Presidente, não é demais dizer que a implanta
ção do SUAS está trazendo uma verdadeira revolução
para a Assistência Social brasileira. Seus resultados
já se tornam visíveis, conforme tão bem mostraram os
dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio
- PNAD divulgados pela Fundação Getúlio Vargas na
semana passada. Os números, como já foi exaustiva
mente mostrado aqui. nesta mesma tribuna, mostram
que o Brasil está avançando no campo dos direitos
sociais, reduzindo a pobreza e combatendo com efi
ciência as desigualdades em todos os níveis. Em 3
anos, já foram retiradas aproximadamente 3 milhões
de pessoas da linha da pobreza.

Programas como o Fome Zero e o Bolsa Família
são os principais estruturantes dessas políticas. Apenas
o Bolsa Família atende hoje 8,2 milhões de famílias, e
a meta é fecharmos o ano com 8,7 milhões de famílias,
ou seja, aproximadamente 40 milhões de pessoas, em
todos os Municípios brasileiros.

Esse esforço do Governo e da sociedade brasilei
ra para reduzir as desigualdades em nosso País, que

, ~__' fi • _
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é reconhecido internacionalmente, acontece de forma
articulada e muito bem formulada em encontros mu
nicipais, estaduais ou nacionais, como esse que está
acontecendo desde ontem aqui em Brasília.

Particularmente, tenho o orgulho de participar
da categoria profissional dos Assistentes Sociais, que
ajuda a discutir, formular e executar a Assistência So
cial como direito do cidadão. Isso só continuará sen
do possível com o fortalecimento da articulação entre
gestores, sociedade civil e organizações.

Quero concluir este breve pronunciamento en
viando uma saudação a todos os participantes dessa
V Conferência, especialmente aos cerca de 60 delega
dos paranaenses eleitos nas conferências regionais e
referendados pelos mais de 700 participantes da nossa
Conferência Estadual.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho registrar a realização de uma ação da
Polícia Federal chamada Operação Terra Limpa, de
sencadeada hoje no Estado de Rondônia em parceria
com o INCRA. Vários mandados de prisão já foram
emitidos, e diversos servidores do INCRA, grileiros
de terra pública e servidores públicos da Prefeitura de
Porto Velho foram presos.

Sr. Presidente, o Estado de Rondônia foi coloni
zado na década. de 70, e o INCRA, o principal órgão
federal na região, durante muito tempo foi utilizado
para legalizar a grilagem de terras públicas. Após um
minucioso trabalho do Superintendente Olavo Nienow
foi possível desbaratar a quadrilha que há mais de 25
anos estava encastelada no INCRA legalizando terras
da União para particulares.

Portanto, parabenizo o INCRA e a Polícia Federal
por terem feito esse trabalho de limpeza com a Ope
ração Terra Limpa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con
cedo a palavra aO Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DboRADOR, SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. COIRONEL ALVES (PL - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente Deputado Eduardo Gomes,
que neste momento comanda nossos trabalhos - com
certeza, o povo de Tocantins agradece -, gostaria de
registrar a presença na Casa de um grupo de servi
dores atingidos por aquele malfadado Programa de
Demissão Voluntária do Governo anterior.

Cerca de 30 servidores do Estado do Amapá,
isto é, do ex-Território Federal do Amapá, encontram
se aqui para fazer articulações políticas, pedir o apoio

das Lideranças e visitar os gabinetes de Deputados e
Senadores buscando uma rápida resposta para essa
questão, mais uma das que estão pressionando e
preocupando o nosso Estado. Trata-se de um grupo
de funcionários que foram alijados da sua atividade
profissional e cujas famílias estão sofrendo. Aliás, al
guns dos servidores prejudicados por aquele plano já
até faleceram.

Precisamos urgentemente dar uma resposta a
esses servidores que foram afastados pelo malfa
dado Programa de Demissão Voluntária aplicado no
passado.

É o registro que fazemos, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. B. SÁ (PSB - PI. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, obedeço reli
giosamente ao regulamento. Cheguei aqui às 13h40min.
A sessão começa às 14h. Estou há meia hora sentado
aqui, esperandominha vez de falar. Mas foi bom ouvir
esse caleidoscópio de observações dos colegas mais
apressados, que têm sempre alguma urgência para
apresentar. Isso é bOI"D e faz parte da democracia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à
tribuna para comentar a última Pesquisa Na.cional por
Amostras de Domicílios - PNAD, realizada pelo IBGE,
que revelou númerosincont~stáveis. Eles apontam que
houve, sim, redução da pobreza e da miséria no País.
O Instituto observa que is~o vem acontecendo nos
últimos 11 ou 1,2 anos, de maneira lenta porém sus
tentada, sobretudo se nos basearmos no Coeficiente
de Gini, que mede diretamente, conforme o acordo
mundial, a cbhcenttaçâo da riqueza.

Há muitagér'ltespltan~orojõese foguetes. É na
tural que o Governo assim' faça, porque sem dúvida
alguma é ele. que está lut~ndo para fazer sua parte
numa questão darha:ior importância: a redução da
pobreza e da fni~éria; De m'inha parte. quero analisar,
com base na.s obser"açõe~ dos técnicos do IBGE, os
motivos por qtleessaredu~ãodapobreza está acon
tecendo, mesmo que ide modo lento. gradualmente,
nos últimos 10óu12 <:inos hb País.

O IBGE mostriaql.Je t~m sido fundamentais para
a redução da pobreza e da miséria a queda dos preços
dos alimentos, a redução~o volume de ganhos das
classes sociais mais ricas, b importante programa do
Governo de assistência sorial e de benefícios previ
denciários e - o milis impdrtante de todos os fatores
mencionados na pesquisa.,... o avanço na educa.ção.

Indiscutivelmente foi e tem sido positiva a atuação
do FUNDEF nos últimos 10 anos. Por isso, nesta hora,
é também da maior importância o apelo do Sr. Presi
dente da República,e,stampado hoje nos jornais, no
sentido de que esta Casa 9Prove sem mais delongas
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o FUNDEB, que na verdade é o FUNDEF ampliado,
porque alcançará também o Ensino Médio.

É claro que o Presidente da República e sua equi
pe econômica sabem que a aprovação desse projeto
não depende só desta Casa ou das Comissão Especiais
adredemente instaladas para essa finalidade, uma vez
que há uma série de atropelos, que envolvem negocia
ções com Estados e Municípios, e principalmente com
a bancada do Governo, na parte da Fazenda, que tem
essa preocupação, até certo ponto monolítica, com o
superávit primário.

É fundamental aprovarmos o FUNDEB.
Além desse projeto, também está na Ordem do

Dia - e trata-se de um processo profundamente de
sagradável, principalmente para as famílias com filhos
em universidades públicas - o ajuste do salário dos
professores, em greve há mais de 3 meses. E conta
mos também com a boa vontade do Ministro Haddad
para aprovarmos um salário bem mais atraente para
a categoria. Nunca é demais lembrar, Sr. Presidente,
que sem dúvida a educação é o fator primordial para
redução da pobreza e distribuição de renda. Parece um
truísmo, e alguém poderá dizer que é até certo ponto
redundante, mas nunca é demais repetir e lembrar que
as nações mais ricas, as que ocupam posição de proa
na constelação guia do mundo, todas elas investiram
maciçamente na educação.

Muitas vezes fazemos a distribuição da terra,
mas se não propiciamos aos agricultores, pari passu,
o apoio tecnológico, as noções básicas de associativis
mo, cooperativismo, mercado, produção e venda. não
adianta absolutamente nada dar a terra, e o mesmo
vale para os demais setores da economia.

Enfim, é fácil perceber que onde existe educação
há menos ou não há exploração, ou regime de semi
escravatura, ou mesmo escravatura,

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
uma vez a Polícia Federal destaca-se no combate ao
crime organizado, ao narcotráfico, à sonegação e à
fraude em nosso País. Diversas operações foram rea
lizadas hoje, e na semana passada a PF prendeu um
ex-candidato do PSDB a uma Prefeitura de Município
do Tocantins, que perdeu a eleição por 50 votos. Vejam,
senhores, hoje ele poderia estar na Prefeitura!

Esse político, detido quando tentava escapar, foi
preso por transportar em seu avião 500 quilos de co
caína, O dinheiro da droga financiaria sua campanha,
pois, segundo suas próprias declarações, ele pretendia
candidatar-se a Deputado Estadual.

Mas há um fato que nos chama a atenção, Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, com referência a essa

prisão. Esse cidadão, chamado Misilvan dos Santos,
havia conseguido fugir, mas foi preso novamente pela
Polícia Federal no Município de Castanhal, no Pará,
quando voltava de São Paulo, e infelizmente aqueles
que publicaram a notícia omitiram a filiação partidá
ria do cidadão, ao passo que a daquele assessor do
Deputado Estadual no Ceará foi amplamente divulgada
em manchete principal dos jornais.

Ora, a imprensa não pode usar dois pesos e duas
medidas. Ela tem de identificar da mesma forma seja
lá quem tenha cometido o crime. Tenho certeza de que
os partidos não coadunam com isso. Como prova, o
PSDB já tomou a decisão de expulsar esse cidadão
no sábado passado, demonstrando que lugar de cor
rupto é na cadeia, lugar de explorador de crianças e
adolescentes é na cadeia, lugar de traficante de armas
e drogas não pode ser na atividade política.

Ainda bem que a Polícia Federal impediu que essa
pessoa continuasse no anonimato e se candidatasse
a Deputado Estadual, o que seria uma lástima, uma
vergonha para a atividade política.

Sr. Presidente, espero que a Polícia Federal esteja
cada vez mais presente em nossas vidas. Por meio de
ações articuladas e de trabalhos inteligentes, a PF tem
mostrado que sua atuação é para valer. Ela conseguiu,
num mesmo dia, desbaratar, na chamada Operação
Terra Limpa, diversos integrantes de uma quadrilha
que agia contra a nossa população. Essas pessoas
estavam vendendo terras públicas em Rondônia, Mato
Grosso e diversos outros lugares.

Nós vamos, sim, acabar com a roubalheira, a
fraude, a corrupção e a sonegação que ainda existe
no País.

Sr, Presidente, espero que esse exemplo seja
motivo para inibir outros políticos que queiram usar
do expediente do crime organizado para obter finan
ciamento de campanha, e espero também que a Po
lícia Federal continue investigando e afastando essas
pessoas. Se há quem quer utilizar a política para pro
veito pessoal e o crime organizado para custear suas
atividades políticas, esses não podem continuar sen
do políticos.

Que aqueles que estiverem na rota do crime or
ganizado fiquem atentos, porque a Polícia Federal vai
chegar até eles e vai afastá-los da atividade política.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
o lançamento da rede de jornais Bom Dia, do Grupo J.

, • ----------......----~~~~I
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Hawilla, em Sorocaba, Jundiaí, Bauru e São José do
Rio Preto, como também da TV Tem, que dará nova
roupagem à antiga SP1 da Rede Globo, uma quase
totalidade no interior do Estado.

Estivemos presentes no evento de lançamento
desse grande investimento do Grupo Traffic, coman
dado pelo empresário J. Hawilla.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
foi com otimismo que éheguei à Casa nesta semana,
na expectativa de que apreciaríamos, antes do reces
so que se avizinha, as matérias necesSárias para dar
ao País a legislação que lhe garantirá um mínimo de
desenvolvimento sustentável e, principalmente, melhor
condução do processo eleitora.l do próximo ano.

Eu espera.vaque votassernos, por exemplo, a
Proposta de Emenda à80nstituição nº 7, de 2003, que
regulamenta a profissão dos agentes comunitários de
saúde, indispensáveis paraque a população brasileira
receba atenção basicade bomnfvel, à altura de seu
desejo. Sem os agente!s comUnitários de saúde, não
há como dotar a popLlláçãobrasileira, sobretudo suas
parcelas mais carentes,de condiçÕes adequadas para
a prevenção relativa à s~ude. No entanto, Sr. Presiden
te, para mil)hagr~nde surpresa, não vejo constando
da pauta aPEC nº 7.

De igual fórrria, tinha a expectat'iva de votarmos a
proposição'rel81tiva. ao FUNDEB, mas me parece que,
infelizmente, não houve acordo na Comissão encar
regada da matéria.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a apro
vação do FUNOEB é fundamental. Precisamos de re
cursos para o érisino médio e, principalmente, para o
ensino pré-escolar, que tem lugar nas creches. Sem o
FUNDEB, ficarénibs sEir'n perspectivas de melhorar e
ampliar a atenção dada às crianças de zero a 6 anos.
Daí porque fiquei surpreso ao não ver na pauta essa
matéria.

Fiquei mais surpreso ainda porque não está na
pauta a PEC sobre a reforma política, que trata da
verticalização. Se tal proposição estiver pautada, pre
cisamos colocar em discussão a reforma da legislação
eleitoral. Não sei a quem ihteressa o discurso de que
não há mais tempo para se votar essa matéria e de
que não há vontade política para se fazer as modifica
ções necessárias. Precisamos evitar que, no próximo
ano, aconteça aquilo a que estamos assistindo neste
ano: uma situação deprimente para a classe política
e, principalmente, para o Parlamento.

É inaceitável·hão estarmos fazendo um esforço
concentrado para a.lterar a legislação eleitoral, com

vistas a evitar caixa 2 e gastos suntuosos de campa
nha, com brindes, showmícios e outras coisas mais.
Após tudo a que estamos assistindo, as cassações de
Parlamentares, a corrupção, a promiscuidade entre
empresas que têm interesse no setor público e político
e se elegem por detrás de esquemas de lobby, deve
ríamos estar discutindo essas matérias.

É o momento não apenas de este Parlamentar
vir à tribuna, mas de todos que querem um Parlamen
to muito mais severo em relação ao processo eleitoral
fazerem suas reclamações. Ou será que vamos espe
rar que o Tribunal Superior Eleitoral legisle sobre nós
com atos normativos?

Ao conversar com o Líder do PFL, Deputado
Rodrigo Maia, chegamos ao consenso de que essa
matéria precisa ser colocada em discussão urgente
mente. Aproxima-se o término do período legislativo.
Não sei se haverá conyocação extraordinária. Quando
assuntosimpbrtahtes não são discutidos no período
regulamentar das Sessões Legislativas, não se pode
ter convocação extra0rdinaria, porque vem à tona o
salário dos Deputadois. Assim, questões importantes
como a reforma política ficam emsegundo' plano. Por
tanto, ou fazemos umesforço concentrado para votar
essa matéria é dar ao País i:llegislação necessária, ou
vamos ter de partir para a com/ocação extraordinária.
Não me Íllteressa'se será com ou sem remuneração,
temos de fazer as,t"nodificaçõ~s necessárias na legis
lação eleitoral. Nãopodell)os entrar no ano eleitoral
com as atuais regras,pois ,elas se demonstraram frá
geis, hipócritas e; aclma·de tudo, sem a previsão das
punições necessárias.

Assusta-me verque há pelo País afo,ra diversos
processos de cassâç~odePrefeitos Municipais, inci
dindo sobre airnagerndospolíticos, e amknhã verifi
car a repetiçáode Úmprocesso eleitoral semelhante
ao processo muni~ipaldoano passado. E ninguém faz
nada para modificáresse quadro. Não enter7ido por que
essa matéria não esta na pauta.

Por isso,nesternomento, ao finalizar meu dis
curso, faço um ápelbà Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados no Eiehtid6 de que paute as proposições.
Não sei se vai 'haver reunião do Colégio de Líderes,
mas têm de ser cÓ(0cadas na pauta de votações as
matérias relativas a r~formapolítica, FUNDEB, regu
lamentação da incorporação dos agentes comunitá
rios de saúde, medidas importantes. É para isso que
estamos aqui.

Sr. Presidente, ontem não houve sessão porfalta
de quorum. Sexta-feira passada, igualmente. Se não
há número regimental às segundas e sextas-feiras,
que sejam marcadas sessões extraordinárias às ter
ças, quartas e quintas-feir$s. O que não podemos é
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deixar passar o momento histórico para resolver pro
blemas que não são atuais, mas antigos, que agora
começam a estourar de forma irreversível - e o pior
é que não fazemos nada para dar a solução de que
o País precisa!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Claudio Cajado,
o Sr. Eduardo Gomes, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Geraldo Resende. 3º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Wilson Cignachi.

O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há 130 anos os primeiros imigrantes italianos
aportavam no Rio Grande do Sul. Começava aí uma
epopéia que mudou profundamente a face do Estado
gaúcho e do Brasil. nos aspectos econômico, social,
político e religioso. Com muito orgulho os gaúchos
estão comemorando esses 130 anos, especialmente
nos Municípios cuja base populacional é formada pela
etnia italiana.

Nos idos de 1875, italianos do norte da Itália, sem
melhor perspectiva local, fugiam da fome, da guerra,
da falta de oportunidades. Naquela época a Itália vivia
uma grave crise econômica e política com reflexos de
vastadores na área social. Por sua vez, o Governo im
perial do Brasil desenvolvia uma política de imigração
buscando preencher os grandes vazios populacionais
do Rio Grande do Sul de então. O Brasil precisava de
braços fortes para ocupar, colonizar terras inóspitas,
produzir alimentos, integrar parte do Estado de manei
ra mais efetiva ao Brasil. E a oportunidade de serem
donos da própria terra, de não terem mais patrão, de
serem donos de seu próprio destino levou milhares de
italianos a buscarem o Novo Mundo.

A Serra Gaúcha foi o destino dos primeiros ita
lianos chegados ao Rio Grande do Sul, em 1875. Os
pioneiros italianos subiram a serra e estabeleceram-se
em Nova Milano, hoje distrito do meu Município, Far
roupilha. No sopé da serra já estavam os imigrantes
alemães.

Criipa, Radaelli e Sperafico foram as 3 primei
ras famílias italianas a instalaram-se em Nova Milano.
Em seguida vieram muitos outros, que de Farroupi
lha espalharam-se por toda a região. Deram origens
a cidades como Farroupilha, Caxias do Sul, Bento
Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, Antônio Pra
do, entre tantas outras que hoje estão entre as mais
desenvolvidas do Brasil.

A colonização italiana no Rio Grande do Sul reves
te-se de características épicas. As dificuldades enfren-

tadas, o grande número de imigrantes, a superação de
obstáculos e o legado transmitido às gerações resulta
ram em modelos positivos na história da Nação.

A distribuição das terras serviu e serve de mo
delo quando se trata de questões fundiárias, porque
foi naquelas terras escarpadas que se fez a primeira
reforma agrária do Brasil, com sucesso.

Segundo o historiador e professor Mário Maestri,
essa colonização constituiu a mais ambiciosa reforma
da estrutura latifundiária realizada até hoje no Brasil.
Só por esse fato temos a magnitude do impacto des
se acontecimento na história do Brasil. A referência a
terra é importante pois esta é marca original. Da terra
surgiu toda a riqueza.

A grandeza da região adveio do trabalho árduo
gerado nas propriedades rurais familiares. A renda
desse trabalho migrou depois para as cidades sendo
investida no comércio e na indústria. Um modelo de
propriedade rural que se disseminou pelo País, em
especial na Região Sul, e que nos dias atuais conti
nua sendo importante: a pequena propriedade rural,
a agricultura familiar.

E essa característica, ainda atual, de toda a re
gião de colonização italiana no Estado se estendeu
à indústria. ao comércio e ao setor de serviços: a mi
cro, a pequena, a média empresa denotam o espírito
empreendedor dos imigrantes e seus descendentes.
Ao lado de grandes empresas existem milhares de
pequenos negócios. E essa dinâmica econômica re
percute no social. resultando em qualidade de vida à
população.

Hoje são cerca de 3 milhões de descendentes de
italianos no Rio Grande do Sul, que continuam essa
trajetória de desenvolvimento, de progresso.

Cento e trinta anos depois. lançando um olhar
sobre o passado. não podemos conter um sentimen
to de orgulho por esse tão grandioso e belo feito. Sem
preconceitos, sem falsos ufanismos, a leitura desse
passado conforta, dá exemplos, reanima e mostra a
nossa responsabilidade de continuar a construção
dessa saga, promovendo o desenvolvimento e lutan
do pela redução da desigualdade econômica e social
intramunicipal e intra-regional.

Os imigrantes italianos, subindo a serra, depa
raram-se com a brutal realidade: região inóspita, iso
lada, longe de tudo e de todos. Eles não tinham uto
pias. Tinham a dura realidade a enfrentar. O desafio
era sobreviver ao dia seguinte. Imersos nesse mar de
necessidades, viver era o sonho. Para eles não havia
caminho de volta. Se o viver já era o sonho, a fé emba
sada na religião católica, serviu de arrimo. de consolo,
de alicerce para a perseverança.
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Deus, a Virgem Maria e os santos foram o sus
tentáculo e o refúgio dos imigrantes italianos. A oração
individual nos momentos difíceis, a prece familiar nas
frentes de trabalho na floresta, a liturgia dominical na
Linha Colonial foram uma característica constante dos
colonos italianos, além de um forte sentimento de famí
lia, observou muito bem o historiador Olivio Manfroi.

A epopéia da imigração italiana no Rio Grande
do Sul não é ficção. As grandes dificuldades que os
imigrantes enfrentaram não foram inventadas. Elas exis
tiram, especialmente no período inicial da colonização,
e são parte essencial da memória da imigração.

Passados 130 anos, essa terra de aspectos tão
positivos mantém· a qualidade que considero a mais
importante: sua generosidade em acolher pessoas de
todos os quadrantes. O traba.lho, o progresso come
çaram com os italianos, mas sua expansão é fruto do
trabalho de todos.

A cultura italiana da região da Serra Gaúcha
mesclou-se, in1rluiu e foi influenciada por outras et
nias. Há muito os descendentes de italianos estão to
talmente integrados à Pátria brasileira. Italianos, com
muito orgulho, pela descendência, mas brasileiros na
essência, como os demais povos que fazem este belo
e multicolorido País.

Como ensinou o antropólogo Darcy Ribeiro, neste
País a mistura de raças, de etnias gerou uma "civilização
dos trópicos", única no mundo, peculiar pela sua capa
cidade criadora, de trabalho, de inteligência. Essa lição
é profundamente real em nossa região. Er:n 130 anos
construiu-se. urna civilização; uma terra inóspita forjou
uma sociedade que é referência no mundo em muitos
aspectos do desenvolvimento econômico e social.

Descendente de italianos, orgulha-me toda essa
história maravilhosa. Reverencio a memoria dos an
tecedentes que tiveram a felicidade de encontrar um
país que os abraçou, acolheu e deu oportunidade ao
melhor viver. Tenho um.orgulho muito grande deter
administrado o Município de Farroupilha, berço da
imigração italiana.

Somente num país generoso como o Brasil, ter
ra de todos nós, poderia florescer e desenvolver tanto
talento, trabalho e progresso. Por isso cabe também
um especial agradecimento a ~ste País tão pródigo em .
generosidade, dadivoso em seus frutos, acolhedor em
todos os aspectos. O Brasil é assim, feito por brasilei
ros de todas as etnias e de todas as raças.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivan Ranzolin) - A Mesa

se solidariza com V. Exa. pelo pronunciamento que faz
sobre os 130 anos que se passaram desde que os pri
meiros imigrantes italianos aportaram no Rio Grande

do Sul. Minha família é de Antônio Prado e Flores da
Cunha, o que muito me enaltece.

Durante o discurso do Sr. Wilson Cigna
chi, o Sr. Geraldo Resende, 3º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivan Ranzolin, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ivan Ranzolin) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Gomes.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é uma pena que, ao dirigir os trabalhos desta
sessão, não tenha tido oportunidade de passar valio
sa informação ao Deputado Luiz Couto em relação
ao pronunciamento que fez há pouco sobre a prisão
pela Polícia Federal de Misilvan, ex-filiado do PSDB,
em Tocantihs.

Para iniciar o esclareci mento acerca desse epi
sódio; 2 pontos são fundamentais.

Primeiro, a providência de minha assessoria pas
sar aos 513 Parlamentares a informação e a nota oficial
do PSDB, que expulsou Misilvan das nossas fileiras.
Passo a fazer breve e necessário histórico para este
Plenário. Misilvan foi candidato a Prefeito pela coligação
do Partido dos Trabalhadores com o ,PMDB, o que não
foi usual nas eleições do'ano passado. Mesmo assim,
não nos é direito subentender que o PT ou o PMDB
sabia da sua atividade criminosa. Eletoi candidato pelo
PSDB, com oapoio do PTe do PNlDB. Esse é o pri
meiro ponto que achamos importante esclarecer.

Outra aspecto curioso que precisamos deixar bem
claro tamb~m equeo ex-Governador Siqueira Campos
foi, durante40 anos, candidato em quase todas as elei
ções. Mas em 20Q2, quando foi candidato a Deputado
Estadual pelo PSL 0 Sr.lV1isilvan, por ironia do destino,
nem o ex-Governador Si~ueira CaliTlPos nem o Sena
dor Eduardo Siqueira Campos foram candidatos, mas
sim MarcelO Miranda, atual:'Governador de Tocantins.
Nem isso nos dá o direito de fazer qualquer ilação de
que um filiado, dehtre16'fnil, tenha, qualquer que seja,
prática criminosa.

Portanto, para: estabelecer a verdade, mantendo
esta Casa a coerência, que não tenha o Governo Es
tadual a pretensão de fazer qualquer colagem patroci
nada por sua máquina. Temos inforrriação de reuniões
no Palácio em que se buscaram fotos para vincular o
ex-Governador aO candidato a Deputado Estadual. É
preciso que não haja muita pressa nisso. Temos várias
fotos do atual Governador com candidato a Deputado
Estadual. Mas isso não dá o direito, repito, a qualquer
cidadão de fazer ilação sobre alguém que tenha prática
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criminosa e eventualmente encontre na política uma
forma de mascarar essa prática.

É bom atentarmos também, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para o fato de que, para ser candi
dato, o cidadão precisa apresentar todas as certidões,
que se pressupõem em dia, da Justiça Eleitoral, Polícia
Federal e Ministério Público.

Resumindo, a nota, que passo a todos os gabi
netes a partir de agora, conclui que o PSDB do Tocan
tins adotou todas as providências cabíveis no âmbito
partidário, em especial a imediata expulsão do acu
sado dos seus quadros, em respeito à população e
aos seus 16 mil filiados no Tocantins. É isso que nos
deixa a todos tranqüilos, preocupados apenas com o
fato de que, num episódio lamentável como esse, em
que foi candidato a Prefeito em coligação com o PT e
o PMDB, possa qualquer pessoa entender que a ila
ção seja feita exclusivamente em relação ao partido a
que a pessoa está filiada.

Não queremos prejulgar ou fazer vinculação,
tampouco vamos aceitar, desta tribuna ou em qual
quer outro lugar, o que não seja a pura verdade. E,
ao contrário do que se faz usualmente, nós, assim
que tomamos conhecimento do caso, imediatamente
expulsamos Misilvan do partido. Isso está claro nas
Executiva Nacional, Estadual e Municipal e, agora,
neste discurso que faço da tribuna, que sempre teve
de todos nós o maior respeito.

Portanto, a informação que dou ao Deputado Luiz
Couto se deve ao respeito que tenho por S.Exa. Sei o
quanto considera preciosa a boa informação.

Então, que fique bem claro que a última candida
tura, que não foi usual na nossa coligação municipal- o
candidato disputou, pelo PSDB, com o vice do PMDB
e com o apoio do PT, elegendo, inclusive, o Vereador
do PT em sua chapa - foi um episódio infeliz, seja em
relação a que partido for, a que político for.

Esse é um assunto que merece seriedade, res
peito e devida explicação para a opinião pública.

Muito obrigado.
A SRA. MARIA HELENA (PSB - RR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, como se tornou rotina nesta Casa entre os Parla
mentares que de algum modo estão atentos à questão
agrária, venho à tribuna trazer a público a insatisfação
geral de uma parcela significativa dos detentores de pos
se agrária, especialmente em meu Estado de Roraima,
mas certamente em igual medida nos outros Estados,
com o modo abrupto e inadequado com que o INCRA
vem agindo em suas investidas no campo. E essas ações
nada têm a ver com a operação Terra Limpa, aqui citada
pelo Deputado Eduardo Valverde.

Não queremos aqui defender a grilagem ou qual
quer ação ilegal sobre o patrimônio fundiário da Nação.
Mas também não queremos ficar omissos diante da
afronta a direitos e do desrespeito àquelas situações
de posse pacífica constituída de boa-fé. Não podemos
assistir passivamente à destruição do incipiente mas
já combalido e ameaçado sistema agrário da região
amazônica, em particular do Estado de Roraima.

Não bastasse a vigência de leis horizontais e in
sensatas que tratam igualmente realidades, economias,
comunidades, culturas e situações diferentes. somos
obrigados a presenciar, sem margem de negociação,
a operação de uma verdadeira perseguição aos pro
dutores rurais, pequenos e médios, sobre os quais se
impõem exigências e prazos descabidos.

Já que é preciso dar respostas imediatas à opi
nião pública e aos grupos de pressão organizados,
resolvamos a equação do desenvolvimento sustentá
vel: demarquemos as áreas efetivamente indígenas;
identifiquemos, expropriemos e punamos os grileiros
de terra; promovamos todos os assentamentos ne
cessários. Tudo pela preservação da floresta, pelos
direitos das populações e grupos locais. pela reforma
agrária e pelo desenvolvimento sustentável. E apro
veitemos a oportunidade para também identificar e
responsabilizar os que, como dirigentes, sejam coni
ventes - senão cúmplices - com a construção dessa
realidade injusta.

Seja qual for a conformação da situação fundiária
de qualquer região, há que se considerar a ação, ou
omissão, do Estado sob múltiplas e variadas formas e
ao longo de décadas. Portanto, qualquer iniciativa no
sentido de regularização da vida agrária implica rea
valiação de realidades que envolvem pessoas, econo
mias e expectativas de direito.

Sr. Presidente, eu mesma já disse aqui em outras
oportunidades que não sou nem pretendo ser sócia do
atraso. Represento o Estado de Roraima e seu povo.
Quero o melhor para os roraimenses. Minha luta, fun
damentalmente, é para que transformemos, com se
gurança, as nossas imensas riquezas em benefício da
população. Possuímos grandes riquezas e, portanto,
nosso povo pode viver de forma mais digna. Por isso
não posso calar diante dessas investidas horizontais e
rasas de sensatez como a que está sendo promovida
pelo INCRA no Estado de Roraima.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para fazer um comunicado muito impor
tante sobre o ocorrido no Município de Abelardo Luz.
Há, nesse Município, 1.500 famílias assentadas pela
reforma agrária - há 20 anos eram terras de coronéis,

---------------------------,,----------,,---_..,~~-~-",-<.
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onde aconteciam violências, desgraças e tristezas; hoje
temos 23 assentamentos em toda a região, mais de 3
mil famílias assentadas. Vínhamos reivindicando, junto
com o movimento e a cooperativa da reforma agrária,
um frigorífico de peixes e processamento de pescado
para que assentados epequenos agricultores tivessem
uma renda melhor.

Acontece que o ex-Prefeito, do PFL, partido do
Sr. Jorge Bornhausen, o homem da mala preta, não
queria assinar um convênio de apoio à aquisição des
se frigorífico, que trariagrandes benefícios à região e
às famílias.

Nessa segunda-feira conseguimos um terreno,
depois de todo um trabalho junto a atual Prefeitura.
Foi também assinada a liberação de recursos, que
teve a participação de vários Prefeitos:da região, Ve
readores, lideranças. OMinistro da Secretaria Especial
de Aqüicultura e Pesca, Sr. José Fritsch, liberou, na
segunda-feira, mais de 1 milhão e 350 milhões de re
ais em emendas Parlamentares para chegar ao valor
suficiente que garantiria o frigorífico. Esta Deputada
inclúiu 300 milreais para essa aquisição.

O Ministro José Fritschassinoucorivênio com a
CONCRAVE, para alegria das lideranças dos assen
tamentosâa região, liberando 725 mil reais para a for
mação de técnicos e produtores rurais da agricultura
familiar em'atividâde de piscicultura nessa importante
área de SantaCafarina.

Foi Uma reivindicação histórica. Mas não é possí
vel ficar sónosassentarnentos; é preciso haver inves
timentos. Como Gbverno Lula, aqueles assentamen
tos mudaram: há energia elétrica, estradas, pequenas
agroindústrias; bS produtos, serão industrializados.

Agora começamos uma nova fase: com renda,
animação para as mLilheres eos jovens; que estão
produzindo,. buscando dignidade, mostrando ao País
que a reformaagtária distribui renda, gera emprego,
acaba com a violêriciae cdloca as crianças na esco
la. Nossa questão.nãoé s'ó ter renda, mas também
um patrimônio compartilhadd com os 'trabalhadores
- patrimônio es'sequefói concentrado nO País -, co·
nhecimento, informação, formação da cidadania, para
que as pessoas cada vez mais saiam da dependência
e construam este País, respeitando o meib ambiente,
buscando a al~gri~de vrv:er, saindo das patas dos co
ronéis, dos latif!Jhdiários, daqueles que usam a terra
para exploração,' para a produção da violência e do
crime no campo.

Parabéns aO Governo Lula! Parabéns ao Minis
tro José Fritsch, que atendeu ao nosso pedido! Agora
começa um novo tempo, com muita alegria e partici
pação dos assentados, para a CONCRAB - Confede
ração das Coopérativasd~Reforma Agrária do Brasil,

que vem valorizando cada centavo dos recursos que
recebe para investimentos sociais. Depois da era de
Fernando Henrique Cardoso - corte de investimentos,
de assistência técnica -, o Governo Lula faz o contrá
rio: incentiva a geração de renda para a família, para
o Município.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Luci Choi
nacki, o Sr. Ivan Ranzolin, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lobbe Neto, §
2 Q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lobbe Neto) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ivan Ranzolin.

O SR; IVAN RANZOLlN (PFL - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente; Sras. eSrs. Parlamentares,
amanhã, no Espaço Cultural da Câ~ara dos Deputados,
haverá reunião para a instalação da Frente Parlamen
tar da Radiodifusão. São 137 Parlamentares que se
inscreveram para participar dessa frente.

Não tínham()sna Casa uma; frente parlamentar
que se dedica:,?se:à radiodifusão. E sabemos que o
rádio é um instru~ento de integração nacional. As rá
dios que se insÚilararn no Brasil nOs últimos anos fo
ram adquirindo a confiança das pessoas, expandindo
cultura e levando noÚcias.Transformaram-se até, Sr.
Presidente, em i.nstn.lmento de utilidade pública. Depois
os jornais seespâHlaram pelo País. Posteriormente,
ocorreu o advento,d~,televisão. Na verdade, a rádio é
que se comunicEidi~etamehtecorri as pessoas.

A rEidíodiftlsãoprecisa ter nesta Casa uma aten
ção muito espetiaL Sê nãofizermds um trabalho dedi
cado à radiodifLls~o, nãdvamos chegar auma legis
lação.quesatisfaçaaos anseios da categoria. Vejam
que o Código Bb:isileiro de TelecomunicaçÕes, que
estabelece regra~para o funcionamento do rádio e da
televisão no Pars,ê d~1962.

O qUE! quére~os é criar forças nesta Casa para
elaboràfmos o ,Estatuto. da Radiodifusão. Além de
convidáJlos, estaMosa.pre~entando aos nobres Par
lamentares, prdposta iniciàl para a legislação sobre
radiodifusão:

O XXIII Congresso Brasileiro de Radiodifusão,
promovido pela Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão - ABERT, realizado em 17 de
maio de 2005, em Brasília; foi o precursor da criação
da Frente Parlamentar da Radiodifusão.

O evento, que reuniu representantes da radio
difusão do Brasil, realizou! um profundo diagnóstico
dos grandes problemas por que passa a radiodifusão,

brasileira. Como a .radiodifÚlsão no Brasil tem trazido,
historicamente, uma grande colaboração para o de-
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senvolvimento da cultura, para o desenvolvimento re
gional e acima de tudo para a prestação de grandes
serviços às comunidades, estamos criando a Frente
Parlamentar da Radiodifusão.

Um dos objetivos da Frente é trabalhar em par
ceria com a Câmara dos Deputados. o Ministério das
Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunica
ções e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão e suas afiliadas.

Para que tenhamos condições de criar uma nova
legislação para o setor, modernizando o Código Brasi
leiro de Telecomunicações, transformando-o no Estatuto
da Radiodifusão, a Frente Parlamentar da Radiodifusão
trabalhará de forma descentralizada. Em cada Estado
da Federação teremos um coordenador regional, que
ficará responsável pela demanda daquele Estado na
área das comunicações.

A nossa intenção não é estabelecer regras rigo
rosas, mas dar às rádios comunitárias oportunidades
para o seu desenvolvimento; estabelecer regras para
as rádios comerciais, evitar a proliferação das rádios
que estejam em conflito com a legislação e permitir a
todos possibilidade de criar suas rádios comunitárias.
É muito importante para o País a comunicação entre
os bairros, os pequenos núcleos populacionais. Não
queremos inventar nada, mas estabelecer regras para
que a radiodifusão tenha maior desenvolvimento no
País e encontre uma legislação que vá ao encontro
dos seus anseios.

Por isso, estamos pedindo a participação de to
dos os Srs. Parlamentares. Esse é um trabalho que
estamos devendo à comunidade. O que queremos é
que cada Parlamentar, no seu Estado, faça audiências
públicas, reuniões com os integrantes da radiodifusão,
realize um levantamento das necessidades das rádios,
coordene esse trabalho de maneira descentralizada, a
fim de que possamos colher subsídios para a elabora
ção do Estatuto da Radiodifusão, congregando mais
de 400 leis numa só, assim como acabamos de fazer
com o Estatuto do Desporto.

Fica, então, o convite para que todos estejam
presentes amanhã a essa bela reunião, que contará
com a participação do Presidente desta Casa. Depu
tado Aldo Rebelo, a quem rendo minhas homenagens.
Aliás, S.Exa. nos tem prestado grande colaboração.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a oportunidade.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sexta-feira e sábado da semana passada. tive opor
tunidade de visitar, no extremo noroeste do Estado de
São Paulo, várias cidades, algumas médias e outras
pequenas, que enfrentam muitas dificuldades, mas que
têm encontrado na ação coletiva, na associação entre

os Municípios uma forma de resolver seus problemas,
como o consórcio da pesca assinado por 7 Municípios,
incluindo Santa Fé do Sul.

Estive em Santa Albertina, Jales, Santana da
Ponte Pensa, Três Fronteiras, Rubinéia e Santa Clara
d'Oeste acompanhando o esforço daqueles Prefeitos
em sua busca de resolver as demandas da população,
com o orçamento curto de que dispõem. Os Prefeitos
desses Municípios, com grande esforço, mas com inte
ligência e perseverança, buscam a ação coletiva, seja
para resolver a questão da criança e do adolescente,
seja para resolver o problema da geração de empre
go, como a cooperativa dos Municípios para a pesca,
em um convênio assinado pelo Ministro José Fritsch.
Essa cooperativa vai gerar, inicialmente. mais de 200
empregos e produzir, por ano, mais de 130 toneladas
de peixes, podendo abastecer o mercado interno e
partir para a exportação.

Sr. Presidente, um fato em particular me chamou
a atenção nessa visita. Acredito até que se trate da
criatividade do povo brasileiro para superar as crises
e encontrar soluções para os problemas do País. Visi
tei o curtume Fuga Couros Jales Ltda., na cidade de
Jales. O engenheiro mecânico Sr. Adilson Dalprat, que
veio do Estado do Rio Grande do Sul para instalar no
Município de Jales aquele curtume, implantou um pro
jeto pioneiro. Aliás, acredito que o Ministério de Minas
e Energia precisa acompanhá-lo de perto e também
investir nesse projeto.

Aquele curtume consumia 45 toneladas de óleo
combustível BPF por mês na queima nas caldeiras
para o processo de geração de vapor e energia ne
cessários ao tratamento dos couros, nas suas diferen
tes formas. O engenheiro Adilson Dalprat lançou mão
da sua persistência e criatividade e, no tratamento
do sebo oriundo dos frigoríficos da região, substituiu
toda a queima de derivados de petróleo na caldeira,
queimando o sebo processado líquido. Obteve, assim,
um ganho ambiental e econômico de extraordinária
vantagem, levando-se em conta inclusive a corrosão
dos equipamentos.

As chaminés da caldeira funcionam sem qualquer
emissão de particulados e poluentes. O óleo combustí
vel BPF pode ter até 5% de enxofre; o sebo derretido,
que abunda nos frigoríficos brasileiros, tem zero de
enxofre. Portanto, pode se tornar uma alternativa, em
substituição aos derivados de petróleo, nas caldeiras
existentes nos grandes centros urbanos, para acabar
com a emissão de poluentes, que tanto mal fazem à
atmosfera.

Então, de público, convido a equipe do Ministério
de Minas e Energia para a tomar conhecimento dessa
experiência pioneira, extraordinária, pela qual cumpri-

__________________________..---------------....f~---~~..-rt-'~~-,
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mento o engenheiro mecânico Adilson Dalprat. Fiquei
entusiasmado, na condição de quem acompanha por
toda a vida a indústria do petróleo, ao ver a criativida
de gerar alternativas.

Portanto, meus cumprimentos ao curtume Fuga
Couros Jales Ltda. e ao engenheiro Adilson Dalprat.
Espero que o Governo brasileiro dê atenção a essa
alternativa ambientalmente correta, tecnicamente ex
traordináriae socialmente importante, que gera pers
pectivas no interior deste Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Luciano Zica, o
Sr. Lob.be Neto, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Adelor Vieira, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Sem revisão
do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, caros cOlaboradores da Câmara dos Deputados,
inicialmente vou ler artigo do .jovem Rodrigo Delmas
so, Secretário-Geral do PSDB, intitulado O descaso
do Governo Lula com a juventude:

Desde 20030 Governo Federal vem anunciando
programas que têm por objetivo a inclusão do jovem no
mercado de trabalho, a qualificação profissional, bem
como o incentivo às açÕes de reforço educacional. Mas
os programas lançados ainda não viraram prioridade
no Governo Lula, pois, 'se verificarmos os orçamen
tos executatlosaté outubro de 2005, chegaremos à
conclusão da total ineficiênciá na implementação dos
programas anunciados.

O Programa Segundo Tempo, desenvolvido pelo
Ministério do Esporte desde 2003, que se caracteriza
pela instituição deum segundo turno escolar no qual
crianças e,atlolescentes da rede pública de ensino têm
acesso a práticaesportiva, alimentação, reforço escolar
e noções de saúde e higiene, no ano de 2005, até o
mês de outubro, executou apenas 49,3% do orçamento
anual destinado à mamJtençãb do programa e somen
te 0,6% do orçamento destinado a investimentos, ou
seja, na ampliação do pr"ogra(na.

O Programa Inclusão Digital foi lançado pela
Fundação Banco do Brasil em junho de 2004 com o
objetivo de contribuir para a melhoria das condições
econômicas, sociais, cUlturais e políticas da comunida
de por meio do acesso às tecnologias de informação
e comunicação. Mas o principal objetivo do programa
não está sendo atingido, pois o Governo Federal exe
cutou somente 0,5% dos recursos destinados a esse
programa até outubro desse ano.

O carro-chefe do Governo Lula para a juventude,
o Programa Primeiro Emprego, teve somente 21,3%
dos recursos destinados à manutenção do programa
executados até outubro de 2005. Isto significa que o
Governo Lula não conseguiu implementar de fato o
programa, bem como não conseguiu atingir o seu pú
blico-alvo de forma expressiva, tornando-se mais um
programa ineficiente do Governo Federal.

Outro carro-chefe do Governo Lula para a juven
tude é o ProJovem (Programa Nacional de Juventude),
que proporciona formação integral ~o jovem, por meio
de elevaçãode suaescolaridade (com a conclusão do
ensino fundamental), sua qualificaçaoprofissional (com
21 cursos técnicos emáreas çomóturismo e hospitali
dade, construção e reparos, servi~ospessoais e grá
fica): e no desenvolvimento de ações comunitárias e
reinserçãosocial. Esse programa teve somente 20,3%
do o:rçamento destinado à manutemção executado até
out~bro de 2005. Mais uma vez oGoverno Lula de
mOI)stra que os programas voltadqsparaajuventude
bras!ileira não são prio~idade, P?demosver que poucos
programas alcançam amargein de 140% do orçamento
executado, ou séja, mais de 600/~ dds .recLlrsos destina
dos aos programas de juventlldeestão parados.

Se analisarmbsos recursos destinados à manu
tenção do Ensino fy1éCJio, ficarell'losestarreCidos, pois
som'ente 33%dborçamentó destihado à sua manu
tenção foram utillz$dos, Ja dos:red.Jrsos destinados à
manutenção dOI/~:dsinó Fundamental, somente 33,6%
fora(ll. utilizados:: Oprograms.ded~sehvolvimento da
Educaçã~ Infal)t1I:~tilizQu 17,2,%do~recurs6s destina
dos à manutençãodoprogra:ma.

Com todos, essesdadQs 'vemos que o compro
misso do Presiaentelula'não está sendo. cumprido.
Estamos vendp Uh;lpa.ísl~arado,sem crescimento,
que não sab'e ii:lvestir, hão consegue manter seus pro
gramassoçiaiseprincipallne~te nab consegue gerar
des~nvolviMentp sodal e ~cÓr;jÔmiço,e suas políticas
são insufidente.s para a geração de .emprego e renda
para a juventude.

Sr. Presidente, lido este artigo, afirmo que isso
não acontece somente com os programas destinados
à juventude. Infelizmente, o Governo não consegue
executar seu orçamento. A média de execução orça
mentária é de 50% a 60%, e já estamos no mês de
dezembro. Isso acontece pelo terceiro ano consecutivo
na administração Lula.

O próprio Ministro se referiu à ineficiência e à
burocracia existente em vários Ministérios que não
conseguem executar totalmente o Orçamento, seja
no tocante às emendas parlamentares, seja no que se
refere às emendas de bancada e às das Comissões.
Como participamos da Comissão de Educação e Cul-
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tura, sabemos que elas não são executadas. Por isso,
Sr. Presidente, trata-se não apenas da política econô
mica. mas também da ineficiência de Ministérios que
não conseguem executar a peça orçamentária.

Esperamos que em 2006 ocorra o que dá espe
rança a várias entidades e aos Prefeitos: a execução
orçamentária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AdelorVieira) - Faço ape

Io aos Srs. Deputados no sentido de que venham ao
plenário registrar presença. O painel já registra 142
Parlamentares. Terminado o Grande Expediente, ini
ciaremos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra à Sra. Deputada Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamen
tares, telespectadores, venho à tribuna registrar fato
de relevante importância ocorrido ontem na cidade de
São Paulo. Refiro-me à entrega. pela Coordenação
Geral do Pensamento Nacional das Bases Empresa
riais - PNBE, de proposta de projeto de lei de criação
do Código de Defesa do Eleitor, a exemplo do Código
de Defesa do Consumidor.

Observo que esse ato. que contou com a honro
sa presença do Presidente da Casa, Deputado Aldo
Rebelo. correspondeu a uma reação da sociedade
civil. que, cansada de esperar uma solução, uma res
posta adequada desta Casa, do Congresso Nacional,
para as distorções e problemas existentes no sistema
político. eleitoral e partidário do País - tema há mais
de 10anos na pauta do Congresso Nacional-, resol
veu tomar iniciativa de grande significado político e
de oportunidade em uma conjuntura na qual não se
observa saída para esta grave, aguda e persistente
crise política brasileira.

Para a crise que envolve o Governo, o Presidente
Lula, é necessário que se encontre rapidamente uma
solução negociada, acordada, de forma transparente,
pública, a fim de que esta Casa volte à normalidade e
preste contas à Nação, à sociedade brasileira. a res
peito das graves denúncias apuradas pelas CPMls.
Enquanto isso, o PNBE propõe seja elaborado projeto
de lei, por meio da Comissão de Legislação Participa
tiva. que crie mecanismos que ofereçam aos eleitores
condições legais para exigir dos candidatos e de seus
partidos conduta ética e coerência política relativamente
a seUs compromissos de campanha eleitoral.

Esse código, se aprovado por esta Casa, cons
tituircse-á num sistema público de acompanhamento
e controle, por parte dos eleitores, do comportamento
dos éleitos - tanto Presidente. Governadores, Prefei
tos. Deputados, Senadores. Vereadores, enfim. todos

aqueles que ocupam cargos de nomeação -, para
que prestem contas durante o curso de sua atuação
e do desempenho de seu mandato àqueles que são
a fonte do poder, os eleitores. que fazem com que es
ses mandatos sejam delegados. E que os eleitos que
ocupam cargos públicos prestem contas permanen
temente, inclusive pela Internet e pelos meios moder
nos de comunicação, para que os eleitores possam
acompanhar e controlar o desempenho das pessoas
públicas. Esse sistema terá uma câmara de acompa
nhamento, formada por representantes dos 3 Poderes,
da União, dos Estados, dos Municípios, do Legislativo
e do Executivo, e com participação da sociedade civil
organizada.

Propõe-se inclusive, Sr. Presidente, referendo
que possibilitará a interrupção de mandatos executivos
e também medidas legais, quando necessárias, para
reverter decisão em relação a mandatos conferidos
a pessoas que tenham traído a confiança do eleitor,
descumprindo compromissos assumidos publicamente
nas campanhas eleitorais.

Trata-se de mecanismos semelhantes àqueles
que já existem em vários países. Nos Estados Unidos
há o conhecido recal/, que reverte a decisão do elei
tor em relação àqueles candidatos que descumprem
seus compromissos eleitorais. Há o caso da Venezuela.
onde há referendos revogatórios de mandato. Isso deve
constar na proposta que o PNBE a ser apresentada a
esta Casa, e esperamos que ela tenha acolhida não
só deste Congresso Nacional mas de toda a socieda
de civil, para que se inicie um novo tempo na relação
eleitor/eleito. E. a partir de então, que haja de fato ética
e conduta coerente da parte daqueles que se propõem
aos eleitores e que, lamentavelmente, não têm acom
panhamento e controle por parte da sociedade.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com tristeza que subo à tribuna para
mais uma vez evidenciar o descaso do Departamen
to Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
com as estradas federais fluminenses, como é o caso
da BR-1 01, no Estado do Rio de Janeiro, que liga a
cidade do Rio de Janeiro a Campos.

São incontáveis os casos de pessoas que mor
rem diariamente nas estradas brasileiras. Já passa da
hora de o Ministério dos Transportes adotar medidas
que minimizem essa situação, a começar pela recupe
ração da malharodoviária. que está intransitável. Que
o digam os usuários das rodovias, principalmente da
BR-101 no Estado do Rio de Janeiro.

Mas, Sr. Presidente, isso não é tudo. Um país
que pretende alcançar a modernidade, que sonha com

___________________________'--.W"--"
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um lugar de destaque entre os povos desenvolvidos,
não pode absolutamente relegar a plano secundário
problemas como o da segurança nas estradas, de vital
importância para o desenvolvimento nacional.

Além da recuperação da malha rodoviária e tendo
em vista o processo de privatização das rodovias fede
rais em curso, nada mais justo que incluir nos editais
de habilitação a exigência de instalação de postos de
atendimento médico de urgência a cada 100 quilôme
tros de percurso.

Com isso, tenho certeza, estaríamos dando opor
tunidade de trabalho a milhares de profissionais de
saúde e assegurando maior tranqüilidade aos usuários
das rodovias nacionais.

Antes, a implementação de uma medida dessa
natureza dependia de recursos do Fundo Rodoviário
Nacional, cujas reservas mal davam para a sinaliza
ção das estrad;:ts e obras emergenciais de pequena
monta. Agora, com a privatização, com a cobrança de
pedágios, ninguém vai querer alegar falta de recursos
financeiros.

Não podemos deixar de reconhecer que o novo
Código de Trânsito Brasileiro trouxe grande melhora
mentopara a operacionalidade dos meios de transpor
tes automôtivos, registrando sensível diminuição nos
índices de morte por acidentes rodoviários.

Entretanto, Sr. Presidente, a aplicabilidade doCó
digo de Trânsito tem criado problema de toda ordem,
na medida em qué os responsáveis pela sua aplicação
confundem dispositivos, multando indevidamente pes
soas que não cometeram nenhuma infração.

Por isso, é preciso iniciativa por parte do Governo
Federal, através do Ministério dos Transportes. a fim
de que o assunto venha a merecer estudos por parte
daquele colegiado, na forma mais operacional. Afinal,
quantos inocentes terão que morrer até que se dê a
atenção merecida ao assunto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Conselho Nacional do Meio Am
biente - CONAMA, mediante a Resolução nº 303, de
20 de março de 2002, definiu áreas de preservação
permanente, as chamadas APPs, como instrumento
de salvaguarda ambiental. Acontece que, com funda
mento na função sbcioambiental da propriedade e na
necessidade de regulamentar princípios assumidos
pelo Brasil em convenções internacionais, acabou-se
por ampliar, de forma bastante significativa, os limites
ao uso daproprie<:Jade estabelecidos pelo Código Flo
restal (Lei nº 4.771. de 1965).

Sr. Presidente, pelo impacto que entendimentos
inadequados vêm trazendo para a gigantesca faixa Iito-

rânea brasileira, merecem destaque os limites defini
dos para a restinga - exemplo marcante de ampliação
e interpretação em conflito com princípios constitucio
nais e legais sobre a matéria.

De fato, o art. 3º, IX, da Resolução do CONAMA,
dispõe que constitui área de preservação permanente a
situada nas restingas em faixade 300 metros medidos
a partir da linha de preamar máxima. Tal determinação
tem levado diversos órgãos ambientais a concluir que
não é possível qualquer tipo de construção ou empre
endimento em qualquer ponto da costa brasileira, numa
largura de 300 metros a partir da preamar máxima.

Ilustres Parlamentares, pergunto: o estabeleci
mento de uma área de preservação permanente, por
tanto não-edificável, ppr meio de resolução, é constitu
cional?Será constitucional norma que limite a garantia
do direitode propriedade pu.que proíba os cidadãos
de construir, violando prinCípios do art. 5º, XXII e 11,
respectivamente, da Carta Magna?

Ora, os limites estabelecidos pela Resolução
não constam de lei, pois b Código Florestal apenas
considera área de preservação permanente a restin
ga, na qualidade de fixadorade dunas (art. 2º, f), não
impondo quaisquer restriçÕes em termos de largura a
partir da preamar.

É verdade que o direito de propriedade não é
absoluto, estando o seu conteúdo delimitado pela
função social, nos termos do mesmo art. 5º, XXIII, da
Constituição. Porém, seé direito fundamental de cada
cidadão somente ter delimitado seU direito de proprie
dade por detérminação constitucional ou legal, não
poderia o CoNAMA, por' meio da Resolução, definir o
que significa fGnçi3.o sodal da propriedade.

Também ,não deve ser invocado o fundamento
das convénçõés infern'ati()~ais, já que as :apresentadas
não estabelecemlirnites de largura para a proteção da
restinga nem poderiamindumbir tal tarefa ao CONA
MA por se tratar de poStura contrária aos princípios
constitucionais.

Srs. Deptltados, nossa Lei Maior é clara ao dis
por que apenas a lei tem o poder de inovar no direito
brasileiro. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer coisa alguma senão em virttlde de lei, segundo
o art. 5º, 11.

Ainda. se o Presidente da República e os Minis
tros de Estado não podem' ultrapassar os limites da
lei, uma vez que só pode, o primeiro, expedir decretos
para a fiel execução da lei (art. 84, IV) e os últimos, ex
pedir instruções para o cumprimento da lei (art. 87, 11),
também não poderá fazê-lo um conselho federal. Não
há, pois, como se considerar constitucional a imposi
ção de uma restrição de construção nos 300 metros
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a partir da preamar, nas restingas existentes ao longo
da costa brasileira.

Sr. Presidente, é bom lembrar, contudo, que o
art. 3º, IX, da Resolução 303, de 2002, somente pode
ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em se tratando de controle concentrado de
constitucionalidade, ou quando assim julgado por algum
outro órgão do Poder Judiciário, em ação específica.

Como isso ainda não aconteceu, somente nos
cabe batalhar por uma adequada interpretação para o
que significa limites da restinga na Resolução do CO
NAMA, já que tenho notícia de que órgãos ambientais
do País têm vetado a implementação de projetos que
estejam localizados a 300 metros da preamar, sem
cogitar se a área é de restinga.

Nobres pares, a própria redação do art. 3º, IX,
deixa claro que a Resolução somente considera APP
a área situada nas restingas, em faixa de 300 metros
medidos a partir da linha da preamar máxima - por
tanto, somente onde há restinga é que pode incidir a
proibição.

E a definição de restinga nos dá o art. 2º, VIII,
da Resolução: é o depósito arenoso paralelo à linha
da costa, de forma geralmente alongada, produzido
por processos de sedimentação, onde se encontram
diferentes comunidades que recebem influência ma
rinha, também consideradas comunidades edáficas
por dependerem mais da natureza do substrato do
que do clima.

Sr. Presidente, é incontestável que o processo de
aplicação de qualquer norma depende de interpretação,
seja porque as palavras são imprecisas, seja pelo mau
uso da linguagem, seja pela possibilidade de existir
mais de uma norma aplicável ao mesmo caso, seja
pela necessidade de adequar a norma à Constituição
ou, ainda, pela exigência de adaptar a norma, geral e
abstrata, ao caso concreto.

Vale dizer, no caso presente, os contornos da proi
bição imposta pela Resolução nº 303, de 2002, devem
ser interpretados dentro do contexto normativo em que
ela se insere - se a Resolução traz uma definição de
restinga e estabelece uma metragem onde ela deve ser
preservada, não há dúvida de que a proibição somente
pode incidir nas áreas que constituem restinga, dentro
do conceito fornecido pela própria norma.

Aliás, a finalidade é proteger exclusivamente áre
as de restinga. Se a intenção da norma fosse impor
uma proibição geral, em todas as áreas da costa, não
haveria razão para mencionar o termo "restinga" nem
muito menos defini-lo - saliente-se que é definição
geológica, que não se confunde com a vegetação da
restinga, protegida por normas específicas.

Srs. Deputados, essas são as razões que me
levam a concluir que a Resolução nº 303, de 2002, é
inconstitucional e, portanto, não deveria ser aplicada;
e, em sendo ministrada, deve ser entendida de forma
a somente limitar o uso da propriedade em área onde,
efetivamente, ocorra a existência de restinga, conforme
seu conceito geológico.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. o povo do Paraná tem orgulho de sua
companhia de energia. Empresa pública, há 50 anos
ela garante o desenvolvimento do Estado e uma me
lhor qualidade de vida para sua população. É neste
sentido que faço desta tribuna um registro importante
e marcante para a história da COPEL.

É com satisfação que destaco que a COPEL re
cebeu, semana passada, 2 prêmios da pesquisa Top
of Mind 2005: o de grande empresa paranaense mais
lembrada pela população e também a que mais des
perta interesse dos paranaenses quando o assunto é
uma vaga para trabalhar.

Este ano, a COPEL manteve a liderança isolada
na pesquisa E foi classificada com 11 % dos aponta
mentos na categoria grandes empresas, a mais nobre
e disputada. A segunda marca mais citada vem muito
atrás, com 3,5% das respostas.

O Top of Mind é realizado pela revista Amanhã,
de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Bonilha e
apoio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná
- FIEP Segundo o presidente do instituto e da revista,
Jorge Polydoro, a COPEL é, sem dúvida, a marca do
Paraná e esse é o primeiro passo para ser desejada.
Por isso a estatal foi premiada nas 2 categorias.

Além desse prêmio, a COPEL coleciona signi
ficativos reconhecimentos por sua atuação. Ressalto
também que a empresa foi considerada corno a me
lhor da América Latina. A Global Finance, revista
norte-americana de economia, apontou novamente a
COPEL como a melhor empresa da América Latina na
área de energia e serviços elétricos. Entre os critérios
utilizados pela publicação para classificar as empre
sas estão a receita, evolução do lucro, crescimento do
valor de mercado, responsabilidade social, tecnologia
e pesquisas, desenvolvimento de produtos e gestão
administrativa.

Entre outros prêmios recebidos pela COPEL estão
o Prêmio Cier de Qualidade e Satisfação de Clientes
de 2005, Prêmio ABERJE de Comunicação - Região
Sul, Prêmio ABRADE - Grandes & Líderes, da revista
Amanhã, entre outros.

Cumpre-me elogiar a gestão do presidente da
COPEL, Rubens Ghilardi, que tem desenvolvido um
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trabalho produtivo frente a empresa, reconhecida pela
qualidade do serviço prestado.

A empresa, presente em 393 dos 399 Municí
pios paranaenses, mantém um eficiente programa de
eletrificação rural, além de implementar iniciativas do
Governo Requião, como o programa Luz Fraterna,
isentando do pagamento da fatura a população mais
carente que consome até 100 kwh mensais; o Luz Le
gai, que busca regularizar o acesso à rede elétrica; e
o Luz Para Todos, uma parceria entre a COPEL e os
Governos estadual e federal.

Além disso, atualmente, a COPEL mantém uma
das menores tarifas do Brasil. Está reabrindo agências
de atendimento, disponibilizando agências móveis no
interior e participa de grandes feiras de serviços, como
o Paraná em Ação. Tudo isso graças esforço do Go
verno do Paraná em fazer da COPEL uma empresa
equilibrada que presta serviços de qualidade ao mes
mo tempo em que é agente atuante no processo de
inclusão social e preservação do meio ambiente.

Registro também o efi~iente trabalho realizado
pela Gerência de Marketingda COPEL, chefiado pelo
jornalista Moacir Mansur Boscardin, que divulga com
transparência e competência, as ações, serviços e
informações sobre a empresa para a população pa
ranaense.

Os paranaenses reconhecem o decisivo papel
que a COPEL desempenha no desenvolvimento social
e econômico do Estado.

Muito obrigado.
O SR. ALMIR SÁ (PL - RR. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr~ Presidente, Sras. ~ Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para registrar o êxito da 34ª Expo
sição Feira Agropecuária do Estado de Roraima, cuja
festa de abertura, na última sexta-feira, foi prestigiada
por mais de 50 mil pessoas.

Vale observar que, diante das sucessivas crises
no setor rural roraimense, decorrentes da demarcação
de terras indígenas, da indefinição fundiária, da retirada
de produtores rurais de suas terras, da falta de crédito
para a produção e de infra-estrutura para escoamento
da safra, a realização desse evento esteve suspensa
por 5 anos. A participação do público, ap6s tanto tem
po, confirma mais uma vez a vocação do Estado de
Roraima para o agronegócio.

Todos os espaços disponibilizados pelos organi
zadores da feira foram ocupados. Participam empresas
de vários Estados brasileiros e de países vizinhos, como
Venezuela e Guiana. Até o final, espera-se a realização
de negócios na ordem de 25 milhões de reais. Esse foi
o volume de recursos disponibilizados pelo Banco da
Amazônia e pelo Banco do Brasil. Roraima, que já foi
o maior produtor de carne bovina da Amazônia, hoje

dá os primeiros passos para se tornar também impor
tante fronteira agrícola para o País. É esperada para o
próximo ano uma safra de 50 mil toneladas de soja e,
já em janeiro, estará funcionando a primeira indústria
de biodiesel da região.

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados, esses são
os resultados obtidos por uma pOP\llação que, todos
os dias, precisa se defender das políticas do Governo
Federal que pretendem condená-Ia ao atraso. O mais
recente evento dessa natureza tornou-se conhecido
ontem, quando a imprensa revelou que oINCRA, em
mais uma medida elaborada para enterrar o agrone
gócio roraimense, apresentou à Justiça Federal 11
ações judiciais de imissão de posse contra algumas
das propriedades mais produtivas do,Estado, respon
sáveis por abrigar 15% do rebanho bovino.

, A tentativa de inviabilizar a etonomia local não
pára por aí. Nos últimosar'los assistimos à demarca
çãode50% do território para terras indígenas sem a
contrapartidaemínvestimentos púQlic05, como forma
de oferecer outras alternativas de vida à população
não-indígena; e à tentatiVa de.afunClar uma das mais
bem-sucedidas experiências brasileiras em produção
de arroz: irrigado. Não bi=l~tasseisso, continuamos
vendo o INCRA e o Mihistério dó Desenvolvimento
Agrário restringirem a concessão dé títulos de proprie
dade de terra àquelas corri ár~a de, no máximo, 100
hectares, dando oportUnidade apenas à agricultura
familiar, num Estado cuja ~ocação principal é o agro
negócio. Háque se considerar, ainda, que mesmo os
produtores familiares não n~ceb>effi,oapoionecessário
do Poder Público. '

São fatos, .não são conjecturas, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. Temos insistehtemente ocupado
este espaço pa.ra dar ciência à Nação dos desmandos
praticados por órgãos doGovemo Federal em Roraima.
Ape~ar de tudo, temos também boas notícias a trazer,
como agora °sucesso da 31-ªExposição Agropecuária.
Isso quer dizer que Roraima resiste e, pela iniciativa
e empreendedorismo de sua população, vai crescer e
se consolidar como uma te:rra de oportunidades, com
a ajuda de Deus.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (PMDB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, na tribuna desta Casa de Leis, que
remos registrar um grande momento para Rondônia.
O Estado foi inclu ído na lista de exportadores de carne
bovina para a Rússia. Desde a última segunda-feira,
28 de novembro, os frigoríficos habilitados do Estado
já podem exportar a carne 'para esse país.

A aceitação de Rondôhia no mercado de exporta
ção de carne bovina apesar do embargo à carne brasi-
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leira - decorrente da febre aftosa detectada no Estado
de Mato Grosso do Sul, fato que afetou as exportações
- é resultado da preocupação das autoridades com a
vacinação do rebanho, enquadrando-o nos padrões
internacionais e atendendo às exigências sanitárias.

Aqui desta tribuna queremos ressaltar essa lou
vável preocupação do Governo do Estado com as cam
panhas de vacinação. Tive o privilégio de participar de
uma delas, a que aconteceu no dia 8 de outubro na
cidade de Colorado do Oeste, no Cone Sul do Estado,
durante o lançamento da 19ª etapa de vacinação contra
a febre aftosa. Na ocasião, diversas autoridades esti
veram presentes, como a Prefeita do Município Mirian
Donadon e o próprio Governador Ivo Cassol.

Quero dizer também que a carne bovina de Ron
dônia possui reconhecimento internacional. O Estado é
classificado como zona livre de febre aftosa com vaci
naçao, conforme a Resolução de 21 de maio de 2003,
conquistada durante a LXXI Sessão Geral do Comitê
Internacional, haja vista que no nosso rebanho não se
registra febre aftosa desde 1999.

Podemos dizer ainda que o rebanho bovino ron
doniense é o 8º maior plantei do País e o 7º maior da
zona livre, com quase 11 milhões de cabeças de gado.
No âmbito geral, entre janeiro e outubro deste ano, as
exportações brasileiras de carne para a Rússia che
garam a US$1 ,4 bilhão.

No início da semana passada, tive duas audi
ências com autoridades do Ministério da Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento - MAPA, o que ajudou
para que Rondônia fosse incluída na lista de exporta
dores de carne para a Rússia. A primeira audiência foi
com o Ministro Roberto Rodrigues, e a segunda com
o Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura Gabriel Maciel.

Sr. Presidente desta Casa, para concluir minha
fala, quero dizer que estamos na luta pela pecuária,
não só a do Estado de Rondônia como também a de
todo o Brasil, já que a carne bovina tem um peso sig
nificativo nas nossas exportações.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, numa época em que todas as ações
estão voltadas para atender a interesses, sejam eles
políticos, religiosos, financeiros etc., em Feira de San
tana, na Bahia, uma figura ganha destaque por agir
diretamente na direção inversa a essa tendência. O
repórter fotográfico Reginaldo Pereira, funcionário da
sucursal do jornal A Tarde, tem se notabilizado por
criar eventos em que as minorias são privilegiadas
e os interesses defendidos são exclusivamente de
cunho social.

Reginaldo é editor da coluna Foto &Grafia, pu
blicada semanalmente no jornal Folha do Norte, um
dos mais antigos jornais do Brasil, com quase 100 anos
informando o povo baiano. E criou o que ele chama
de Organizações Tracajá. Primeiro ele criou o Bloco
Tracajá. Depois vieram o Encontro de Figuras Popula
res e o Troféu Tracajá, eventos que já fazem parte do
calendário oficial da cidade.

Segundo o fotojornalista Reginaldo Pereira, pre
sidente das Organizações Tracajá, foi Osias Alves
Amorim, o conhecido Painho da Bahia, recentemente
falecido, foi quem deu lhe o mote. Numa tarde de sá
bado. numa mesa do tradicional Bar do Vital, no bairro
Kalilândia. onde estavam reunidos, além de Reginaldo,
Antônio Conceição (Pé de Pato), o fotógrafo Valdenir
Lima e outros amigos, Painho da Bahia, que residiu
em Manaus quando jogava futebol na equipe do São
Raimundo, contou que encontrara algumas amigas
feirenses durante uma caminhada cívica na capital
Amazônica e, ao avistar as amigas, teria exclamado:
"O que essas tracajás estão fazendo aqui?"

Tracajá é uma tartaruga existente em grande
quantidade nos rios da Amazônia. Foi então que Re
ginaldo começou a utilizar o termo de forma pejorati
va na coluna Foto & Grafia. Com o passar do tempo,
porém, ele resolveu reverter essa história e passou a
valorizar mais a tartaruga, hoje em vias de extinção,
passando a chamar de tracajás aquelas pessoas que
se destacavam por alguma ação desenvolvida nos vá
rios segmentos da sociedade. Daí para a criação do
bloco micaretesco Tracajá foi um pulo. O bloco surgiu
com a finalidade de dar uma nova opção de lazer aos
foliões da Micareta, que tem poucas atrações diur
nas. Assim sendo, o bloco desfila apenas um dia, no
domingo de Micareta, a partir das 14 horas, fazendo
todo o percurso do Circuito Maneca Ferreira. principal
sítio da festa.

Ao contrário da maioria dos blocos micaretes
cos, o Tracajá não tem trio elétrico ou grandes nomes
da música carnavalesca. A animação é feita pela Or
questra Sinfônica Tracajá, composta por mais de 50
músicos, que tocam todo tipo de instrumento. Violão,
sanfona, violino, violoncelo, tambores, instrumento de
sopro, tudo é válido na Sinfônica Tracajá. Em vez de
caminhão. o carro de apoio é um trem alegórico onde
ficam as crianças, os idosos ou qualquer outra pessoa
que se sinta cansada ou esteja impedida de caminhar
por qualquer motivo.

O bloco também faz uma homenagem aos artis
tas e feirenses notáveis, fazendo desfilar banners gi
gantescos com caricaturas destas pessoas. Faz mais
ainda: todos os anos, em cima do trem, vai um artista
vestindo uma luxuosa fantasia do acervo do artista

_______________----------<I"......p-.~-------------' _:a........"'........~~---~""-
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plástico Charles Albert, um argentino que fez do Brasil
sua segunda pátria e de Feira de Santana a sua mo
rada até o dia do seu falecimento.

A primeira edição da entrega do Troféu Tracajá
foi realizada juntamente com o Encontro de Figuras
Populares, que é também uma iniciativa de Reginaldo
Pereira. Trata-se da reunião de pessoas que, indepen
dente de sua condição social, estão integradas ao co
tidiano da cidade por seu carisma, sua popularidade.
São pessoas corno Honorato Alves, o Noratinho da
Pamonha, que se notabilizou por vender pamonhas
pelas ruas da cidade de uma forma inusitada.

Além da vestimenta bem chamativa, Noratinho
percorria os bairros da cidade anunciando o seu pro
duto cantando: "Olha a pamonha! Olha a pamoinha!
Chegou Noratinho!Ternmilho, coco, açúcar, canela ...
Mamãe tá descansando, papa.i foi trabalhar, me dá di
nheiro mamãe, Ndratinho já vai passar". E, assim, esse
personagem povoou a infância de diversas gerações.
Hoje, com mais dEr 100·anos de idade, aposentado,
Noratinho recentementerecebéu a Comenda Maria
Quitl~ria, honraria. concedida pela Câmara Municipal
de Feira de Santana, aos cidadãos que se destacam.
Juntem-se a Noratinho nomes como Claudemiro Su
zart, José Olímpio Mascarenhas, Pé de Pato, Zé Coió,
Lampião, Dr. OutranBorges, e muitos outros expoentes
da popularidade:

Essas figuras, Sr. Presidente, tão queridas para
a cultura de nossa. cidade, povoam a imaginação das
crianças e nos remetem à simplicidade das expres
sões populares e tão importantes para a cultura de
nossa cidade.

Os eventos promovidos por Reginaldo Pereira
levam a marca da diversidade, seja ela política, so
cial, financeira, religiosa ou racial. Democraticamente
ele reúne num mesmo espaço pessoas das correntes
mais diversas. Na entrega do Troféu Tracajá deste ano
estavam lá empresários dos mais diversos segmentos,
profissionais de imprensa, Deputados Federais do PFL
e PPS, Deputa.dos Estaduais, Vereadores, Secretários
Municipais, a Secretária Estadual de Educação e uma
líder sindical dos professores, um padre e uma ialorixá,
além de diversos militantes das mais diversas correntes
políticas e pessoas das mais diversas camadas sociais.
E nós tivemos a honra de receber o título.

Os eventos acabaram cohfundido-se e foi preciso
um desmembramento. Assim, o Encontro de Figuras
Populares acontece em setembro e o Troféu Tracajá, em
dezembro. As primeiras edições foram realizadas num
restaurante da cidade, espaço que se tornou pequeno
ante o crescimento do público que é cada vez maior a
cada ano. Este ano, o Encontro de Figuras Populares

já foi realizado no Mercado de Arte Popular, para onde
poderá ir também, em 2006, o Troféu Tracajá.

Com seu modo irreverente, criativo e popular de
ser, Reginaldo Pereira se entrega totalmente aquilo que
faz. Na cidade, hoje em dia, as pessoas já o chamam
de Reginaldo Tracajá, e ele, por sua vez, afirma que
vai incorporar o Tracajá ao seu próprio nome, regis
trando-se como Reginaldo Tracajá Pereira. Brincando,
ele diz que as Organizações Tracajá formam entre os
empreendimentos que mais crescem no Brasil. "Já
temos a TV Tracajá, as emissoras Tracajá AM e FM,
a Universidade Tracajá do Sertão é muito mais coisa
está vindo aLHoje as Organizações Tracajá são uma
referencianacional e uma empresa aberta ao capital
estrangeiro", graceja.

Sobre os requisitos para ser convidado a apa
recer entre as Figuras Populares ou receber o Troféu
Tracajá, ele diz: "Basta ter merecimento. Ter serviço
prestado à cidade: E não adia.nta tentar nos subornar
com mensalões,merisaliriho, cuecas cheias de dóla
resou coisa assim, porque lá só vai quem tem mérito.
Não somos venais".

O Dr. Outran Borges, figura por demais popular
em Feira de Sa.ntana, e também recipiendário do Troféu
Tracajá, diz o seguinte: 'IA entrega do Troféu Tracajá,
hoje conhecido como o "Oscar do Sertão, é um dos
eventos mais importantes da atualidade. Isso pela sua
autenticidade; que não privilegia ninguém pelo ponto
de vista político ou financeiro, resgatando a credibili
dade deste tipo de homenagem, que ultima.mente tem
caído muito no descrédito justamente por privilegiar
interesses, em detrimento daqueles que verdadeira
mente prestar:n serviço à cidade".

E nós estamos muito orgulhosos de termos rece
bido tal ,distinção. São esses ~ventbs que movimentam
a cidade enClsfazém lutar pelos nossos ideais de um
mundo mélho'r e mais justo.

Continue com esse espírito inovador, Reginaldo!
De nossa parte cabe parabenizá-lo e apoiá-lo em suas
manifestações e eventos. Estaremos sempre prestigian
do suas promoções e, em especial, o Bloco Tracajá,
do qual sempre participamos. Um grande abraço para
você e muito sucesso!

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A atração deinvestirrientos para o País é o ponto

crucial dodeereto que sanciona a Medida Provisória
nº 255, a antiga MP do Bem, e reduz a carga tributária
para estimular investimentos.

A nova lei traz um conjunto de medidas de es
tímulo ao desenvolvimento e ao investimento com
propostas que tratam basicamente de redução de
carga tributária e irá favorecer, entre outros pontos,
a regionalização da econ6mia e da produção, além
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de contemplar programas que permitam a implemen
tação de itens das políticas industrial. tecnológica e
do comércio exterior, como o incentivo para a criação
de plataformas de exportação de software. Com essa
redução, cria condições maiores de desenvolvimento,
além de condições de competição com outros países.
A medida está sendo sancionada em um momento
importante, uma vez que pelo menos seis projetos já
anunciados agora podem ser contemplados pela MP
do Bem. Podemos vislumbrar até alguma luz no fim do
túnel no que se refere a investimentos e desoneração
da carga tributária.

Entre as medidas, gostaríamos de citar o Regime
Especial de Tributação para a Plataforma de Expor
tação de Serviços de Tecnologia da Informação (RE
PES) que é uma das ações contempladas. O objetivo
é possibilitar ao País maior inserção nas exportações
de serviços de tecnologia da Informação, com preços
compatíveis aos oferecidos no mercado internacional.
Para isso, será suspensa a contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre as compras no
mercado interno e sobre as importações de produtos
e serviços destinados ao desenvolvimento de softwa
re e de serviços de tecnologia da informação para a
exportação.

O mesmo passa a valer para o Regime Especial
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Ex
portadoras (RECAP), com a suspensão da contribuição
de PIS/PASEP e COFINS nas vendas e na importação
de máquinas e equipamentos novos quando adquiridas
por empresas exportadoras (com exportação igualou
superior a 80% de sua receita). Esta ação deverá evitar
o acúmulo de créditos e incentivar o investimento pro
dutivo voltado para o mercado externo e conseqüente
mente aumentar o giro dessas mercadorias. Atualmen
te, acontece o seguinte: as empresas que creditam o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS
e a COFINS, quando adquirem os produtos, debitam
esses valores na venda. Mas, no caso das empresas
exportadoras, não existe esse mecanismo de débito,
uma vez que não vendem no mercado interno.

Na questão do varejo, algumas medidas irão fa
vorecer a implantação do programa Computador para
Todos. Serão reduzidas a zero as alíquotas da con
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre a comercialização, no varejo, de equipamentos
de informática com valor inferior a 2 mil e 500 reais. A
medida é válida para a aquisição de todo o conjunto do
equipamento. O destaque dessa medida é a redução
do mercado informal de computadores.

Outras medidas importantes são voltadas para
a inovação tecnológica, o estímulo à construção civil,
à pequenas empresas e ao desenvolvimento regio-

nal, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A
lei possibilita ainda o financiamento a longo prazo e
operações de mercado de capitais e aperfeiçoamento
de procedimentos tributários.

Para o consumidor, há algumas mudanças im
portantes: empresas que exportam 80% de sua pro
dução ficam isentas do pagamento de PIS e COFINS
nas compras de máquinas e equipamentos; micro e
pequenas empresas terão ampliados os limites de en
quadramento no SIMPLES; Municípios terão direito a
refinanciamento das dívidas com a Previdência em até
240 meses; compra de computadores até 2 mil e 500
reais estará isenta do pagamento de PIS e COFINS,
o que permitirá uma queda de 9.25% nos preços atu
ais; isenção de PIS e COFINS no leite em pó; venda
e compra de imóveis em 6 meses ficam isentas do
pagamento de Imposto de Renda sobre ganhos de
capital na operação; será criado um fundo de investi
mento usado como garantia para a locação de imóveis,
substituindo o tradicional fiador; e aumento de 2 para
3 anos do prazo para troca de carro por taxistas, para
terem isenção de IPI.

Essas primeiras medidas são importantes porque
irão alavancar o desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Dia Nacional de Combate à Pirataria,
agendado para hoje, repetiu as cenas anteriores de
apreensão e quebra de produtos pirateados sob os
auspícios da grande mídia.

Os piratas ganham ousadia na proporção em que
ganham dinheiro fácil. Pela falsificação e apropriação
de marcas, os piratas modernos lançam mão de toda
sorte de produtos e envolvem uma ampla rede de co
laboradores: contrabandistas, receptadores, o distri
buidores, o vendedores. Assim, frustram os ganhos de
quem investiu em pesquisa, em projetos, em desenhos,
em propaganda, e paga altos impostos, disseminando
prejuízo por toda a cadeia econômica do País.

O Brasil tem sido vítima, nos últimos anos, de
várias críticas da comunidade internacional, por ser
displicente com a pirataria. São, portanto, plenamente
justificadas as críticas e ameaças vindas do exterior.
Temos sido tolerantes, quando não irresponsáveis, no
trato desses ilícitos.

Aqui reside a razão da crítica do intróito. As ações
espetaculares não ocorrem constantemente. Encon
tramos a venda livre de material pirateado na porta
de qualquer órgão público, em toda esquina de qual
quer cidade do Brasil, sob a vista de todas as forças

--------------------~-------'-_.-------,------'
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de repressão. Nada é feito. Muitos agentes da lei até
compram esses produtos.

Entendemos as dificuldades de vigiar adequa
damente tamanha fronteira e que polícia e alfânde
ga sofre com falta de quadros de equipamentos e de
infra-estrutura. Mas isso foge à compreensão a tole
rância do dia a dia.

Em decorrência dessa combinação de tolerância
e deficiência repressiva, deixa-se de pagar milhões de
dólares em direitos autorais e de propriedade industrial
a detentores de patentes, brasileiros e estrangeiros.
Mas deixa-se, também, de re~olher impostos, de gerar.
empregos formais e de combater o crime.

O Brasil vem pagando um outro preço por essa
conduta repressiva tópica. A falta de policiamento e fis
calização está facilitando a saída de animais e plantas,
a identificação e patenteamento de espécies da nossa
flora e fauna por estrangeiros, a reprodução, em outros
países, de árvomse de plantas medicinais com ele
vado valor comercial. É a biopirataria, atividade cujos
prejuízos para oBrasil chegam a 3 bilhões de reais por
ano. Somente no ano passado, estima-se que tenham
sido capturados e vendidos ilegalmente cerca de 38
milhões de animais. A maior parte desses exemplares
nem chega ao d.estino. Morrepelo caminho, vítimade
maus tratos ou de desnutrição. Os que sobrevivem irão
fazer parte do acerVo de algum laboratório ou enfeitar
a casa de ·algurtl rico colecionador.

Corrigir tar sitúação é tarefa árdua, mas neces
sária e urg:ente. Juntamente com a conscientização da
população, é precisp coibir o ilícito, equipando a polí
cia para investigare tratar as denúncias, reformando
o sistema penal para oferecer condições decentes à
população.carcetária e segurança ao cidadão, moder
nizandoe fiscalizar/do as práticas aduaneiras.

Que as ações de hoje se tornem cotidianas, dei
xando a todos osque integram a cadeia da pirataria a
certeza de que, em qualquer rua ou estabelecimento
deste País, a força coercitiva da lei se fará presente.

Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM (PP - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) -';- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, desde 1948, o Conceito de Extensão Rural é
institucionalizado como processo de educação formal
e de capacitação permanente, contribuindo para a
modernização tecnológica da agricultura brasileira e
para o aumento; da. produção de alimentos, tanto no
que refere a quantidade como a qualidade dos alimen
tos produzidos.

A Extensão Rural de hoje é a assistência social
atuante no campo. Nasceu com uma grande missão:
dar oportunidade ao homem do campo, à família rural,
às mulheres e aos jovens rurais de conseguir melhor

qualidade de vida e aumento da renda familiar pelo
acesso às políticas públicas.

O serviço de Extensão Rural brasileiro é elemento
estratégico no processo de desenvolvimento econõmi
co e social do nosso País.

As instituições que executam essa nobre tarefa
necessitam estar bem estruturadas e melhor capaci
tadas para difundir e implementar as políticas públicas
e, assim, alavancar o progresso.

Neste momento é de fundamental importância
que o Brasil desenvolva e fortaleça a sua agricultura.
E o Extensionista Rural é a peça chave deste proces
so. No seu dia-a-dia, tem o compromisso de propiciar
ao homem do campo a melhoria da produção e da
produtividade dos sistemas de cultivo e criação. Tem o
compromisso de levar ferramentas para que o campo
geremais renda, compromisso com ~ melhoria do bem
estar das famílias rurais, promovendo a organização
soci~l, a gestão ambiental, le\iando :Conhecimento de
aspectos de saúde e de segurança alimentar. Enfim,
tem <> compromisso em promover a cidadania.

Tomo como exemplo os Extensionistas da EMA
TER/RScAScAR do Rio (3'randé do Sul, instituição da
qual tive oprivilégiode fazer pàr~e nos últimos 3 anos.
Mas também P9ssd.meté~eritaEMATER do Paraná
- Empresa. Paranaense de Assistêricia Técnica e Ex-
tensão Rural. .

A EMATER/RS-ASCAR, cuja missão é promover
e desenvolver ações de assistên~iatécnica e extensão
rural, medianteproc'éssoseducativos, em parceria com
as famílias rurais esuasorganizações, priorizando a
agriCiultura familiar, Visando âo desenvolvimento ru ral
sustentável, através da melhoriada qualidade de vida,
da segurançaesobe'ran'iaaliméntar, da geração de
emprego e rendae'âa preser\laçãoambiental, atinge
seusobjetlvqs qpa~do prom(weaçôes de assistência
para 248.347: fl:irníli*s de 9.543 comunidades, o que só
é possívelatravésdag éqU!pies'municipais baseadas
em 483 Municípios, °equivalente a 97% dos Municí
pios gaúchos,sqmados a lOescritóriós regionais e 1
escritório central.

Como Engenheiro Agrônomo e Deputado, concla
mo esta Casa e os nobres colegas deputados a que,
hoje, no Dia Nacional da Extensão Rural, façamos uma
homenagem às entidades executoras da assistência
técnica e extensão rural do País, reconhecendo os
relevantes e vitais serviços prestados às famílias ru
rais, reivindicando ao mesmo tempo a retomada desse
serviço em toda a Nação brasileira.

A Extensão Rural vem capacitando e formando
os agricultores e suas famílias, habilitando-os para
seu sucesso profissional e qualificando-os para serem
protagonistas de seu próprio destino.
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Parabéns Extensionistas! Parabéns EMATER/RS
- ASCAR! Orgulho dos gaúchos e referência para o
Brasil.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. o julgamento dos acusados de matar
a missionária norte-americana Dorothy Stang, marca
do para os próximos dias 9 e 10, em Belém, no Pará,
vem estimulando novamente o surgimento de discur
sos maniqueístas por parte daqueles que, a serviço
de interesses intervencionistas estrangeiros e con
ceitos ideológicos dissimulados sob um falso manto
ambientalista, tentam colocar o Brasil no banco dos
réus e em uma posição de subserviência que ameaça
nossa soberania.

O mais novo componente desse cenário de pres
são internacional vem sob a forma da notícia de que
observadores da ONU estariam se preparando para
acompanhar esse julgamento, em uma evidente ten
tativa de patrulhamento e indução da opinião pública
mundial contra as instituições brasileiras.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que qual
quer crime contra a vida humana tem que ser exem
plarmente apurado e punido. e o Brasil está preparado
para promover um julgamento justo para esse caso.

O que não podemos aceitar é que, mais uma vez,
um episódio como esse acabe servindo de pretexto
para a manipulação da mídia internacional, no sentido
de pôr a Nação brasileira em uma posição subalterna,
de inferioridade, no que se refere à administração de
nossos recursos naturais.

Lamentavelmente, em função desse patrulha
mento, a serviço de um plano maior de internaciona
lização da Amazônia, tentam colocar os brasileiros
corno criminosos perante a humanidade, por conta da
forma como tratamos o meio ambiente, quando todos
sabemos que é justamente o contrário. O Brasil é um
dos poucos países onde a natureza ainda sobrevive
de forma exuberante. enquanto os países ricos, abri
gando grande parte dessas organizações que tentam
nos ditar o que devemos fazer, devastaram quase
completamente seus ecossistemas.

Essa aliança entre interesses intervencionistas
estrangeiros e conceitos ideológicos abre caminho
para a relativização da soberania brasileira sobre seus
recursos naturais e seu patrimônio territorial.

Lamentavelmente. muitos setores do Governo
brasileiro estão hoje contaminados e infiltrados por
interesses que não são os de nosso País e têm cola
borado, direta ou indiretamente, para alimentar esses
estigmas de que o Brasil não tem capacidade para
cuidar de seu meio ambiente.

A política ambiental que prega a interdição pura
e simples e impede qualquer iniciativa nacional de ex
ploração sustentada dos nossos recursos é fruto dessa
visão maniqueísta.

A aliança entre os grupos estrangeiros e nações
ricas que querem tomar a Amazônia do Brasil inclui hoje
até mesmo a pressão de organismos financeiros, que
vêm condicionando o pagamento da dívida brasileira
à implementação de programas de preservação de
grandes áreas de terras e florestas - em uma aliança
que reúne o Banco Mundial -, financiados pelos go
vernos que compõem o G-7 e organizações não go
vernamentais multinacionais.

Éo caso do Projeto ARPA (Programa Áreas Pro
tegidas da Amazônia), pelo qual o Banco Mundial, a
WWF e outras entidades estrangeiras se propõem a
oferecer US$400 milhões ao Brasil em troca da criação
de reservas florestais com área total de 500 mil quilô
metros quadrados ou 50 milhões de hectares - uma
área equivalente a todo o território da Espanha.

Não é preciso muita reflexão para perceber que,
caso a comunidade internacional de financiadores
desses projetos considerarem que o Brasil não está
cumprindo sua parte, abre-se aí a brecha que faltava
para justificar perante a opinião pública mundial a in
tervenção estrangeira na região amazônica.

As políticas de criação de Florestas Nacionais, as
chamadas FLONAS, e de reservas extrativistas, estão
inseridas nessa estratégia de tirar do Brasil o controle
sobre grandes faixas de seu território, abrindo caminho
para a intervenção em nosso País.

Através de subterfúgios diversos. esses grupos
vêm aproveitando a omissão e a falta de critério do
Governo brasileiro para criar verdadeiros enclaves
no território nacional, pelo estabelecimento de uma
série de modalidades diferentes de projetos de áreas
de preservação, reservas indígenas, extrativistas, ou
parques, muitos com milhões de hectares, que. co
nurbados. estão loteando e interditando a Amazônia
à ocupação e exploração nacional.

O mesmo pode-se dizer em relação à formação
indiscriminada e contínua de reservas indígenas, que
abre caminho para o surgimento de sentimentos se
paratistas.

O episódio que desembocou no assassinato
de Dorothy Stang está inserido nesse movimento de
ONGs indigenistas e ambientalistas financiadas por
organismos estrangeiros e impulsionadas por motivos
ideológicos.

A área onde a missionária norte-americana atu
ava - com a assinatura de apenas 9 ribeirinhos - con
seguiu a aprovação da implantação de uma reserva
extrativista, em uma área já ocupada por posseiros e

-------------------------------------_._-_......-....-......-_.--~~--,---
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agricultores há 20 ou 30 anos. Com a criação da re
serva, todos se tornaram ilegais, o que inevitavelmente
gerou o estabelecimento de conflitos, que desembo
caram nesse crime.

As ONGs não estão presentes maciçamente na
Amazônia só para fazer filantropia, mas, sim, porque
são parte de uma orquestra afinada que tem o objetivo
de diminuir a presença do Brasil na região.

Elas querem deixar o caminho cada vez mais
livre para que, num futuro bem próximo, as riquezas
naturais da Amazônia sejam exploradas pelos países
ricos e que o futuro da Amazônia brasileira seja entre
gar sua rica matéria-prima, sua biodiversidade para a
Europa e os Estados Unidos.

Todos esses fatos delineiam um quadro em que
se pode perceberclan:lr'nente o esboço de um movi
mento internacional que ameaça asoberania brasileira,
dissimulado em Um discurso supostamente ambienta
lista, que esconde il'lteresseseconômicos e territoriais
estranhos ao País.

Da mesma forma como os Estados Unidos e
as nações ricas se arvoram hoje no direito de invadir
quaisquer nações que contrariem seus interesses com
a desculpa do c()~bateao terrorismo, esses mesmos
países estão tenta.ndocriar um clima na opinião pú
blica mundial que lhes possibilite intervir na Amazônia
brasileira sob a desculpa de proteger uma área de in
teresse ambiel"lfalinternacional.

Nós, brasileiros, t,emos a obrigação de reagi r a
isso, e estarmdsMertas para não nos deixarmos ma
nipular porintere~ses~ue não são os nossos.

Não há dúvidii deQue o Brasil quer e precisa de
fender e proteg~rs~u p~itrimônio natural, mas isso tem
que ser feito de 'ái::ordo..com nossas próprias regras e
interesses, e sem: tàbu5 de intocabilidade que setores
ambientalistas t~r)tàm impingir ao País, numa espécie
de fascismo pseÚdÓ-ecológico.

A política burra dei proibição e interdição só serve
para estimular oscÓnflit6s. O que a Amazônia precisa é
de uma políticad~'exploraçãosustentávele inteligente,
que siga parâmetr0s rapionais,e esteja submetida ao
interesse públicbnaciohal, dentro de um conceito de

, ;1 ,

manejo que permita ao< País se desenvolver.
a Brasil não pode se acovardar.
É preciso quE'! estabeleçamos um plano de ocu

pação e exploraçâbinteligente dessas áreas, o que
pode perfeitamel'7lte ser conjugado com mecanismos
de preservação e:proteção do meio ambiente, sem
radicalismos ou discursos demagógicos que pregam
uma interdição completamente incompatível com a re
alidade e com as necessidades e demandas sociais
da população brasileira.

Até porque é justamente a ocupação e a explo
ração sustentada que poderá estabelecer os meios e
mecanismos para a preservação.

A Amazônia pode representaro ponto de partida
para um novo Brasil, desde que saibamos protegê-Ia e
explorá-Ia racionalmente, com inteligência, mostrando
ao mundo a capacidade de nossa gente de transfor
mar as adversidades e desafios em instrumentos de
superação e crescimento, tanto econômico como de
desenvolVimento e afirmação da .cidadania e da so
berania.

Sr. Presidente, peço a V.Exa.que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado:
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a prática de esporte é uma poderosa fer
ramenta para. integrar a comunidade e para estimular
as pessoas a .uma vida mais saudável, com disposi
ção' e saúde, assim como para dar às crianças e aos
jovens oportunidades de lazer e de desenvolvimento
social, afastando-os das ruas.

Ontem, na cidade de Dourados, foram entregues
à população as novas arquibancadas e cabines de
rádi'o doe~tádio da Liga de Esportes Douradense de
Amadores, a LEDA, construídas com recursos viabi
lizados por nqs, acrescidos de contrapartida da Pre
feitJra Munici~al.

Quero aqui destacar, senhoras e senhores, que a
LEOA é. um tràdiclonal estádio, por onde já passaram
atletas que posteriormente ganharam até.renome inter
nacional, e coma~ obras volta a atrair público e atletas.
O ahtigo celeirbd~,atletas,:desdeas mais tenras cate
gori:as, recupe,~alTlassiin uln lugar,que iiá certamente
voltar 'a produzirftutbs da melhor estirpe.

Mas, Sras.e. Srs. Deputados, não é apenas a
obra física que mostra o quanto o Governo do Partido
dos'Trabalhadores investe no lazer, na formação e na
quallidade devida dos brasileiros..

Recursos comó ess~s que foram alocados têm
todó um sentido social, garantindo!a qualidade de vida
de crianças, jovens,adultos: e idoSbS, de todas as raças
e segmentos, provocando uma grande união que nos
faz prever um futuro muito melhor para todos.

Finalizando, quero parabenizar todos os envolvi
dos pela persistência, organização e vontade de par
ticipar do crescimento de ()ourados.

Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO (pSaL - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, desejo
apenas solicitar a V. Exa. que seja transcrito nos Anais
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da Casa importante texto que demonstra a viabilidade
real do aumento do salário mínimo no nosso País.

Muito obrigada.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

Salário Mínimo
Existe alternativa desde que se rompa com o

automatismo do mercado financeiro e se recupere a
importância da categoria totalidade.

Carlos Schmidt
1. Introdução
A vanguarda do movimento social deve, para in

tervir na realidade, se respaldar nas referências teó
ricas há muito tempo reconhecidas como capazes de
orientar a luta dos oprimidos. (claro que construindo
mediações entre a abstração da teoria e as diferentes
conjunturas).

A ausência, ou desprezo das teorias, foi um dos
principais fatores que levou, segundo Ricardo Antunes,
ao pragmatismo rasteiro que desorientou completa
mente o Partido dos Trabalhadores e está na origem
da sua crise atual.

Assim, o tema da distribuição da riqueza, gera
da na sociedade capitalista, entre as classes sociais,
é tema fundamental para os clássicos (Smith, Ricardo
e Marx) e foi elidido pelos neoclássicos, que ignoram a
existência das classes numa postura mistificadora.

Foi o alinhamento do Governo Lula com os ar
gumentos vulgares dos neoclássicos que permitiu as
barbaridades como a Reforma da Previdência, a Lei
de Falências e tantas outras, e em particular uma taxa
de crescimento real do salário mínimo inferior à mé
dia do período FHC. Neste, observamos uma taxa de
4.7%aa, enquanto no atual Governo 3,6%aa.

O salário, ou o que é mesmo o pagamento do
custo de reprodução da força de trabalho, tem, segundo
Marx, um componente de reprodução biológica (alimen
tação, abrigo) e outro moral-histórico, que diz respeito
ao estágio de civilização de uma sociedade.

O componente moral-histórico depende das lu
tas sociais, em particular dos trabalhadores. No nos
so país. as derrotas dos trabalhadores após 1964 e a
pouca efetividade das lutas sociais num ambiente de
crise no período democrático. tem reduzido a remune
ração mínima a níveis que mal cobrem a reprodução
biológica dos trabalhadores.

Quando pensávamos que esta tendência ia se
reverter a partir de um candidato que ganhou as elei
ções em 2002, que propôs e a sociedade respaldou,
a multiplicação por 2 do valor real do salário mínimo,
isto não ocorreu. E pior: como vimos antes, os acrés-

cimos do mínimo são mais mesquinhos que os de seu
antecessor, o reconhecido liberal FHC.

A regulação do mercado de trabalho é uma con
quista civilizatória dos trabalhadores, e ainda que os
neoliberais tentem liquidá-Ia, a resistência tem sido
grande. A jornada de trabalho limitada, o repouso se
manal, outros elementos e a remuneração mínima são
conquistas importantes.

No que se refere ao salário mínimo (SM). uma
forma de anular esta conquista é reduzi-lo, ou permi
tir que continue depreciado. Assim, sua recuperação
é central.

Os lutadores sociais que buscam a alteração
radical da sociedade, também lutam por melhores
condições de vida para a maioria da população no
presente. Aliás, os objetivos imediatos e históricos
dos trabalhadores têm profundas relações. É a partir
das conquistas e lutas imediatas que os trabalhadores
aprendem e ganham confiança para irem avançando
nos seus objetivos históricos.

Ademais, um aumento substancial do SM, dobrá
lo em relação a 2002 (segundo promessa de Lula),
coloca a necessidade de um conjunto de medidas no
plano macroeconômico que implicam em alterar o rumo
da atual política econômica. A desculpa do Governo
para não cumprir a palavra empenhada do presidente
é que isto não é possível pois comprometeria o con
junto da economia.

O que este texto se propôs é fundamentar, ainda
que brevemente, a afirmação contrária. Não só é pos
sível dobrar o SM, como assim fazendo se contribui
para o crescimento econômico, geração de emprego e
distribuição de renda, numa perspectiva classista.

Evidentemente, como mostraremos a seguir, é
necessário superar os dogmas liberais que são afir
mados pelo Governo e mídia num discurso que lembra
o fundamentalismo mais obscuro.

2. Existe alternativa...
Tatcher cunhou a expressão "não tem outra al

ternativa" para justificar as políticas neoliberais que
reduziam direitos dos trabalhadores. Esta afirmação
não tem base teórica nem empírica. pelo contrário, a
história recente tem mostrado que a gestão liberal da
economia tem reduzido o crescimento. causado ins
tabilidade e desemprego.

Os raros casos de crescimento econômico no
mundo atual acontecem em países que impõem re
gras ao funcionamento do mercado, principalmente
o mercado de capitais (China. índia, Rússia. Malásia,
Argentina, etc.).

O argumento central para não dobrar o SM é que
desequilibrariam-se as contas públicas e causaria-se
inflação e desemprego. Vamos por partes:

____• -- ..._ .... "'"~~~~·T
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1º Para dobrar o SM levando em conta a inflação
do período 2002 a 2006, se chegaria ao valor de apro
ximadamente R$570,00'. Este valor implicaria, segundo
informações do próprio Governo, num custo adicional
de aproximadamente R$28 bilhões, a R$45 bilhões na
conta da previdência para o ano fiscal de 20062•

Em primeiro lugar este cálculo é estático, isto é,
não leva em conta o que este aumento representaria
para a previdência em termos de crescimento das co
tizações previdenciárias e do dinamismo econômico
decorrente do seu efeito multiplicador. O aumento do
SM superaria inclusive o piso de muitas categorias,
trazendo grande aumento da demanda, crescimento
econômico, emprego, e geração de tributos, além de
contribuições previdenciárias adicionais.

Em segundo lugar, os recursos para cobrir estas
despesas poderiam ser encontrados no superávit pri
mário (100 bilhões) e na redução da taxa de juros de
19,5% (outubro de 2005) para 11 % (igual a segunda
maior taxa de juros do mundo), o que implicaria em
uma economia de cerca de ao bilhões.

Os eventuais gastos adicionais dos estados da fe
deração e dos municípios podem ser compensados com
a inclusão das contribuições no cálculo da formação do
Fundo de Participação:dos Estados e Municípios.

2º A inflação de~idoacustos salariais poderia
ser compensada pela redução dos custos financeiros
e aumento da escala prodofiva. A inflação de deman
da pode ser combatida por planejamento com políticas
setoriais que buscam éliminargargalos. Além disso, o
aumento da renda dos que recebem salário mínimo,
ou próximo deste, dirige sua .âemanda para setores de
resposta rápida; como agricultura ebens não duráveis
(calçados" vestuários, al'imentos,etc.) ,e que estão com
capacidade ociosa. Estes setores também pressionam
pouco as importações, desde que se tomem medidas
para limitá-Ias, principalmente dos países que praticam
dumping social, comoChina~Paql:.listão, índia, etc.

3º Eventualmente, urna ou outra empresa poderia
dispensar traball;}adores poral:lmento de custos salariais
(plano microeconômico). Pensamos no entanto que é
pouco provável, pois na maior parte dos casos, haveria
compensação pela dimihuição dos custos financeiros
e pela diminuição dos cl:lstosfixos, devido ao aumento
das vendas, decorrentes do aumento da demanda.

1 Só levando em conta a inflação, a partir do valor de R$200,00 até
abril de 2003, o SM seria de R$285,00, considerando a estimativa
razoável de 5% de inflação este ano.

2 Este resultado se obtém multiplicando os gastos em 9 meses (a
partir de maio) para cada real de aumento por 270 (o aumento).
Evidentemente o gasto pode ser maior, porque atingirá faixas que
ganham acima do SM (que são em número menor) que teriam que
ganhar complementação para atingi-lo. Acreditamos que cobrimos
com folga se aumentarmos os gastos em 50%.

No plano macroeconômico, certamente, pelo cres
cimento da atividade econômica, o emprego aumenta
ria e reforçaria o poder de barganha dos trabalhadores
melhor remunerados, principalmente das grandes em
presas, que por sua vez compensariam seu aumento
de custos salariais da forma descrita acima.

Desde que se rompa com o: automatismo do
mercado financeiro...

O mercado financeiro, na atual etapa do capitalis
mo tem o primado da atenção do Governo e da burgue
sia. Cada vez mais aparece como ficção a separação
entre burguesia produtiva e burguesia financeira. Para
quem tem dúvidas, o apoio da FIESP à proposta de
"défiCit nominal zero" de Delfin Netto evidencia que a
burguesia como um todo, está mergulhada até o pes
coço na especulação financeira:

Ademais, as burgu~sias latino-americanas (os vene
zuelan<:>s;que o digam)tem ~rátercada vez mais parasi
tárioie não adrnitemceder Um milimetro de 5uasposições.
Por i~o insistimos no resgate d<?s valores da civilização,
dos ~uaisavida rnaterialdigna para todos é fUhdamental,
seráiobra'mais!um?vez dos trabalhaddres.Gaso contrário,
o futuro seráoaprofl.mdarhentoda barbárie.

. Assim sendo, oaUtnentodosaláriomínimo acom
panliladoda diminuição dataxa,dejuros, embora tenha
consist'encia sistêmica, pódeprovavelmente provocar
histeria. rio mercadb, a semelhança'dareação do au
tista qlje vê sua rotina alterada.

. Neste sentitlo, si3ria necessário pensar em me
didas de:controle de Gapitais3 .

À equipeecorlômicaatual poderia ser oferecido
um tratamento psicoterápico conduzido pela profes
sora Maria da Q6nceição Tavares (conhecida por sua
paciência) para.reitltegrá~losao COnvívio social.

... E se recupere aimportáncia da. categoria to
talidade.

A economia Standàrd é reducionista.e por isso
só abrange parte da realidade, principalmente aquela
que interessa às classes sociais da qual é porta-voz.
Apresehta sua irlterpretação dos fatos econômicos
como se fossem verdades universais e a ordem esta
belecida é tida cbmoirril:ltável, emanada do "designer
inteligente". Morça dos seusarglJmentos é justamente
a sua simplicidade, e seu simplismo facilita sua vul
garizaçã04

• No entanto, a realidatle é complexa e não
pode ser reduzida a relações binárias de causa e efeito
e verificação de correlações.

3 Alternativas de controle decapitais são expostas com muita cla
reza e competência em Scherer e Pudwell, 2005.

4 Quando sai da planície midiática e se propõem galgar as alturas
da academia, a economia standard veste roupagens matemáticas.
Sua resposta a questão que nos ocupa, a distribuição de riqueza,
se dá através da aplicação do Teorema de Euler, resposta esta em
flagrante contradição com a realidade.
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Temos consciência que o exercício que fizemos
não abarca um conjunto de aspectos5 , pode envol
ver erros nos valores calculados, mas estes não tem
magnitude suficiente para refutar o sentido dos nos
sos argumentos.

O principal é que buscamos recuperar a totalidade
através de encadeamento sistêmico e dinâmico. Assim,
dobrar o salário exige reduzir o superávit primário e a
taxa de juros, que no contexto atual impõem controle
do fluxo de capitais.

Além disso, o aumento do SM aumenta a deman
da agregada, que aumenta a taxa de crescimento, que
aumenta a arrecadação e responde às necessidades
de crescimento do ingresso fiscal. Esta dinâmica virtu
osa tem como efeito gerar crescimento e distribuição
da renda, aumento do emprego e de gatos sociais,
enfim, o aumento do bem-estar da população, objetivo
principal da economia.

E os problemas de ofertaS? Diriam os críticos des
sa idéia. A expectativa da crescimento traria impulso
ao investimento privado (o público seria garantido pela
diminuição do superávit primário), e se recuperaria a
combalida intervenção planejada de Estado, essencial
para tudo funcionar.

Conclusão
Este texto, como dissemos, não é conclusivo, mas

entre outras coisas procura afirmar uma démarche,
e neste marco, quer provocar polêmica e sobretudo,
ação. A esquerda, as forças progressistas e os traba
lhadores tem que recuperar seus referenciais teóricos
e aplicá-los na realidade presente.

" Um aspecto é a questão da dívida interna. A diminuição do seu
serviço, com a alteração da taxa de juros, não se daria de pronto,
uma vez que seria necessário reciclar os papéis indexados nas
taxas de juros anteriores. Este aspecto poderia ser em parte ou
totalmente compensado pela dinâmica econômica desencadeada
pelo aumento do SM e a diminuição da taxa de juros, não compu
tados em nossas contas. No entanto, certamente seus efeitos se
riam maiores. Partindo da hipótese que tal dinâmica resultasse ao
longo dos próximos anos numa taxa de crescimento média do PI B
de 7%aa e considerando a redução do superávit primário a 1% do
PIB, teríamos já em 2006 cerca de 85 bilhões de reais a mais para
gastar (aumento salarial, aumento das transferências para estados
e municípios, investimentos sociais, infra-estrutura, etc.). Desta for
ma, já no final de 2006, a relação divida / PIB, o grande indicador de
solvência observado pelo mercado, seria cerca de 0,48 no lugar de
0,51 atuais, e a continuar neste ritmo, 5 anos depois teria baixado
para 0,40, Além do mais, este processo poderia ser mais rápido se
houvessem novas quedas da taxa de juros básica.

6 A CNI apresenta o dado de 84% de utilização da capacidade ins
talada em 2004 e 82,9% em 2005, portanto, fruto de investimentos
gerados pela expectativa do espetáculo do crescimento que não se
sustentou em 2005.

A proposta de dobrar o valor real do SM, compro
misso de campanha do presidente Lula, tem que ser
resgatada e abraçada pelo conjunto dos sindicatos e
movimentos populares, pois além dos benefícios para
os trabalhadores pobres, incide sobre todos os setores
que não aqueles que privilegiam o rentismo.

Esta proposta tem um verdadeiro corte de classe,
isto é, desloca a renda num volume apreciável do ren
tismo para os trabalhadores. Recupera a legitimidade
do conceito de luta de classes e reforça o papel civili
zatório da classe trabalhadora e seus aliados.

Hoje a luta de classes existe, está escondida, e
quem está ganhando é a burguesia associada ao ren
tismo e a especulação. A questão do SM dialoga com
outro curso para a política econômica e a economia
em geral. Com o crescimento puxado pelo aumento
da renda dos de baixo, ganham os trabalhadores as
salariados em geral com o aumento do emprego e do
seu poder de barganha, a classe média, pelas mes
mas razões, as pequenas e grandes empresas pro
dutivas (pelo menos aquelas centradas na produção),
os pequenos agricultores que produzem alimentos, e
tantos outros.

Esta questão não pode ser daquelas que figuram
na longa lista de reivindicações que tem os movimen
tos sociais. Pelo exposto, ela tem de ser no próximo
período a questão.

Carlos Schmidt é matemático e economista, do
cente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O SR. CLÁUDIO RORATO (PMDB - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no próximo dia 10, a Comissão Pró-Rea
bertura da Estrada do Colono, formada por moradores
do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, promove, na
cidade de Serranópolis do Iguaçu, mais um ato buscan
do a reabertura da estrada. interditada em 1986.

Será um ato pacífico, com a finalidade de de
monstrar o desejo e a necessidade de reabertura da
estrada, para o resgate histórico e cultural das regiões
oeste e sudoeste do Paraná, que se repetirá no dia 17
de novembro na cidade de Capanema, no sudoeste
do Estado.

A Estrada do Colono, Sras. e Srs. Parlamenta
res, é um caminho aberto pelo Governo do Paraná na
década de 50 com a intenção de favorecer a coloni
zação do oeste.

Tendo sua existência admitida por mais de 30
anos, depois de consolidada, foi fechada pela pressão
de ambientalistas, provocando a ruptura do elo das 2
regiões e a indignação dos habitantes locais. Essa de
cisão resultou em discórdias no Paraná. Os defensores
do fechamento afirmaram que, com o desenvolvimento
das regiões, a Estrada do Colono tornou-se desneces-
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sária. Porém, fizeram avaliações distantes da realidade
dos moradores, cujas famílias chegaram ao oeste do
Paraná pelo caminho do colono.

Em 1996 e 1997, devido à reabertura da estra
da pelas comunida.des lindeiras e a uma nova ordem
judicial determinando o fechamento definitivo do ca
minho, houve conflito entre as forças de segurança e
os moradores da região.

Essa situação não se pode repetir. E não se re
petirá.

Os líderes desse movimento estão conscientes
do papel que representam nessa retomada de nego
ciações.

Mesmo que para algumas autoridades e ambien
talistas a estrada não tenha importância, é inegável
que seu fechamento, questionado há quase 20 anos,
provoca, além de indignação, transtornos às comuni
dades que tiveram o caminho interrompido. Por isso a
insistência na reabertura.

Ressalto, Sr. Presidente, que o fechamento da es
trada não protege a floresta; além disso, empobrece o
resgate histórico e cultural das regiões que ela une.

O Parque NaCional do Iguaçu é reconhecido pela
UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade
desde 1986. Durante muito tempo, a suposta perda
desse título foi a maior ameaça para a manutenção
do fechamento da estrada.

A reabertura da Estrada do Colono, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputadas, representa um crédito às
populações que.a defendem como fator de integração
e que, principalmente, entendem e respeitam a riqueza
ambiental que o Parque Nacional do Iguaçu representa
para o nosso País.

Sou favorável à reabertura da Estrada do Colo
no e comunico aos !membros da Casa que participarei
desse manifesto com a consciência de que homens
e natureza podem conviver harmoniosamente e inte
grados.

Obrigado.
O SR. ANSELMO (PT - RO. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho à tribuna aplaudir a operação Terra Limpa, de
flagrada hoje pela política federal em Rondônia, que
resultou na prisão de 8 servidores do INCRA, respon
sáveis por um esquema que esquentou milhares de
hectares de terras em Rondônia.

A organização criminosa que atuava no INCRA
também é acusada pela Polícia Federal de facilitar a
construção irregular de condomínios de luxo - já cons
truídos e ainda em construção em Porto Velho.

Nota divulgada pela Polícia Federal, pela manhã,
informa que foram expedidos pela Justiça Federal di
versos mandados de prisão e mandados de busca e

apreensão. A nota também informa que já foram pre
sos os servidores do INCRA: o ex-Superintendente
Regional, Antônio Renato Rodrigues, e o ex-Chefe
da Divisão de Recursos Fundiários, Eustáquio Cha
vesGodinho.

Nos últimos 1O anos, milhares de hectares de
terras públicas federais griladas foram esquentadas
utilizando os serviços prestados pela organização cri
minosa, por meio da qual eram expedidas declarações
de posse falsas ideologicamente e títulos de domínio
expedidos pelo INCRA em processos fraudulentos.

Todas essasirregolaridades, Sras. e Srs. Depu
tados, já eram ampiamenteconhecidas pela população
de Rondônia, há mais de 10 anos. Os movimentos so
ciais que lutam pela partilha justa das terras públicas
vinham denunciando esse esquema', mas nada foi feito
pelo Governo anterior.

Essa operação, Sr, Presidente, é o resultado da
gestão moralizadora do Presidente Lula, no sentido
de resgatar o INCRA das mãos dos fraudadores e
dos grileiros de terras públicas. Estamos, aos pouco,
recuperando aquelainslituição, qu~ tem um papel tão
importa.nte a cumprir no nosso Est~do de Rondônia.

Quero, de público, parabenizar a Polícia. Federal
pela SUa atuação. Ao lotlgo de um imo ela investigou
as ações da quadrilha, sem alardes e sem pirotecnia,
culminandocomeSsa operação coroada de êxito, que,
tenho certeza, porá fimà transferê~ciado patrimônio
público aparticulares, pOr meio de corrupção praticada
poralgans poucos funcionários.

Ql;lero exaltartambêma atuação do atual Superin
tendenteHegiom:llpo INCRA,soi:::iólogo Olavo Nienow,
que vinha sendoarneàçado por essa quadrilha, com o
objetivo de impedir o avanço das investigações. Vale
ressaltar que esses mêsmos funcionários respondiam
sindicância internaábena pelo Superintendente assim
que assumiu o cargo, em 2003.

Espero que ações'cotno essa da Polícia Federal
continuem a coibir as atuações dos que estão sempre
agindo contra o patrimônio público.

Muito obrigado.
O 5R; SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como já é do conhecimento público, mais
do que um elemento essencial da formação do nos
so País, a cana-de-açúcar transformou-se também
em parte integrante do imaginário do povo brasileiro.
Essa doçura de produto está presente na cozinha, na
indústria alimentícia, na geração de combustível, de
energia, de produção de papel, de plásticos, de quí
micos, e por aí afora.

Agora, Sr. Presidente, recebemos uma boa notí
cia, que vai, com certeza, ajudar a adoçar ainda mais
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a economia do Estado do Rio de Janeiro e a alimentar
com muita energia a qualidade de vida da população da
região noroeste fluminense. Falo do anúncio da cons
trução de nova usina de álcool e açúcar, que acaba de
ser viabilizada através de uma parceria envolvendo a
Prefeitura. a Cooperativa de Produtores de Cana - CO
PERCAN e o empresariado representante da ABISA
- Agroindústria de Bom Jesus do Itabapoana SA

O que se observa, desde meados de novembro,
quando a notícia ecoou nos quatro cantos daquela re
gião, é um verdadeiro clima de euforia diante da che
gada de tão importante e cobiçado empreendimento.
Certamente, haverá de ser o marco de um novo ciclo
de desenvolvimento para Bom Jesus do Itabapoana
e Municípios vizinhos.

O próprio Prefeito de Bom Jesus do Itabapoana,
Carlos Borges Garcia, e seu Secretário de Indústria.
Comércio, Turismo e Cultura, nosso querido amigo
Cláudio Junger Brasil, são os mais entusiasmados
com a chegada da nova usina de álcool e açúcar ao
Município, um investimento de aproximadamente 100
milhões de reais a ser edificado e consolidado numa
área de 30 mil metros quadrados, e que vai gerar 6
mil novos postos de trabalho, sendo 1.200 no pólo in
dustrial e outros 4.800 na lavoura.

A produção da cana-de-açúcar, esse produto
milenar que remonta à era de milhares de anos antes
de Cristo. e que chegou ao Brasil trazida pelos portu
gueses, é algo extraordinário. Lideramos hoje a lista
dos 80 países produtores, plantando 4,5 milhões de
hectares de cana-de-açúcar. Respondemos, se não me
falha a memória, por 25% da produção mundial, com
a geração de 7 bilhões de dólares de renda. mais de
3 bilhões dos quais obtidos em vendas para o exterior.
E, na carona disso tudo, a agroindústria canavieira
emprega mais de 1 milhão de brasileiros.

Bom Jesus de Itabapoana, que ostenta, lamen
tavelmente. ao lado de Municípios vizinhos, um IDH
- índice de Desenvolvimento Humano similar ao das
regiões mais pobres do Norte. Nordeste e Centro-Oeste
brasileiros. tem agora tudo para crescer, expandir-se
e desenvolver-se.

A partir do plantio da cana, Bom Jesus do Ita
bapoana vai poder produzir açúcar e álcool de vários
tipos; fabricar bebidas como cachaça, vodka e rum;
gerar eletricidade e muito mais, visto que da cana é
possível aproveitar tudo, como bagaço, méis, torta e
resíduos de colheita. Sabe-se, por exemplo, que 3 qui
los de açúcar e 17,1 quilos de bagaço resultam em 1
quilo de plástico biodegradável, derivado exatamente
da cana, usando-se ainda como solventes subprodutos
da usina, além de uma infinidade de outros produtos
que podem ser industrializados.

É de olho nesse leque de atividades que o Pre
sidente da COPERCAN, o Vereador e produtor Lucia
no de Souza Nunes, aposta todo o seu esforço. Está
preparando mil hectares de sementeiras e fornecen
do mudas nos inúmeros pólos que já começam a ser
criados na região. Luciano explica que o projeto macro
será a Usina Santa Isabel. Como podemos observar,
já existe todo um engajamento envolvendo produtores
rurais, empresários, políticos e a própria sociedade do
noroeste fluminense em torno do projeto da nova usina
de álcool e açúcar de Bom Jesus do Itabapoana.

Como bem frisou o Prefeito Carlos Borges Gar
cia, essa usina, que será construída pela ABISA em
Bom Jesus do Itabapoana, levará desenvolvimento
não somente para a região noroeste fluminense, mas
também para o sul do Espírito Santo e sudeste de Mi
nas Gerais. Borges não tem dúvida de que o cultivo
da cana-de-açúcar acabará com as agruras do seu
povo e se transformará na salvação da região, diante
da perspectiva de um desenvolvimento socioeconâ
mico sustentável.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que manifesto de
público minha torcida pelo pleno sucesso de mais esse
empreendimento que está surgindo em Bom Jesus do
Itabapoana, terra de povo ordeiro e hospitaleiro, que
também almeja uma vida de prosperidade e dignidade
para seus filhos.

Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, louvo a iniciativa da Ministra Matilde Ri
beiro, Secretária Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial, que lançou o Programa Brasil
Quilombola.

Esse programa tem como diretrizes centrais:
racionalizar o uso de recursos naturais, enfatizando
métodos de produção agroecológica de subsistência
e geração de renda; incorporar a dimensão de gêne
ro nas diversas iniciativas voltadas para o desenvol
vimento sustentável, promovendo políticas concretas
que efetivem a igualdade em todos os âmbitos; incen
tivar os Governos Estaduais e Municipais a promover
o acesso de quilombolas às políticas públicas, entre
outras as que prometem a implementação das ações
governamentais junto às comunidades remanescen
tes de quilombos.

Esse programa vem ao encontro de um dos pila
res de nosso Estado Democrático de Direito, que é a
garantia da participação popular. pois trata-se de um
sistema que dispõe de vários mecanismos para pos
sibilitar a participação de cidadãos. É fato que, com o
advento da Carta Magna de 1988, mecanismos iné
ditos foram disponibilizados com vistas a possibilitar

____________________-- , ~ ~~'lI'l_~~~,_"
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a participação do indivíduo: direito de voto, liberdade
de expressão, projeto de lei de iniciativa popular, en
tre outros.

De fato, os meios para a participação popular fo
ram estabelecidos pela Constituição da República Fe
derativa do Brasil, e o desafio que agora nos é posto é
este: como consolidar essa participação popular, como
formalizar, de fato, os direitos garantidos?

Nesse sentido, acredito que a intervenção social
do Governo faz-se necessária para a estabilização das
expectativas geradas em torno do Estado Democráti
co. A intervenção com políticas sociais é benéfica para
a população e poderá fomentar a acessibilidade aos
direitos e garantias sociais, como educação, saúde,
trabalho, moradia, lazer, segurança, entre outros, de
relevância para o bem-estar.de· nossa população.

Com o ,Estado atual,·adveio um paradigma, que
seria a passagem do Estado Social, de caráter pater
nalista, para o Estado Democrático, que lança vários
dispositivos - mas ainda. não os fomenta - que garan
tem a participação da população.

E, reafirmo, esse é o desafio que ora assola o
sistema. A questão é cbmo 'estabilizar tamanhas ex
pectativas. Programas soCiais de integração partici
pativa, essa seria úma das possíveis respostas, entre
inúmeras que surgirão.

Saliento ainda que esse tipo de iniciativa é um
dos deveres da referida Pasta, que tem como objetivo
central a redução da~ desigualdades raciais, com ênfase
na população negra, buscando garantir a transversali
dade e a ampliação de políticas de governo.

Esse é um dos papéis do Estado, que deve ser
não apenas idealizado como também fomentado e re
alizado, em prol do bem comum.

Eram essas as considerações que tinha a fazer,
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de registrar meus cumprimentos
à MTV Brasil pelas iniciativas realizadas através do
Pacto MTV, em especial as desenvolvidas por ocasião
do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, ocorrido no dia
1º de dezembro, quando, além de diversas peças pu
blicitárias, foi apresentado o filme Transit, produzido
pela MTV norte-americana, que abordou, de maneira
bem direta e sem preconceitos, a disseminação da
doença no mundo.

Como Coordenadora da Frente Parlamentar em .
HIV/AIDS do Congresso Nacional, é para mim tremen
damente gratificante constatar iniciativas desse tipo,
ainda mais porque se destinam ao público jovem, com

o qual, na maioria das vezes, os especialistas têm
imensa dificuldade de se comunicar.

Nos últimos tempos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho insistido em que a informação é uma
das principais armas para o enfrentamento da AIDS.
Da mesma forma, venho reiterando que essa informa
ção deve ser disseminada de maneira transparente
e honesta, pois já enfrentamos preconceitos demais,
bem como distorçõesque chegam a'ser criminosas na
abordagem dessa moléstia, que hoje vitima mais 40
milhões de pessoas em todo o planeta.

É, portanto, animador constatar que diversos
meios de comunicação têm se engajado na luta con
tra o avanço do HIV. E nesse contexto a MTV Brasil o
fez e continua a fazer de modo elogiável, já que, além
de fornecer a informação precisa quanto à prevenção,
também li:ontribui decisivamente para neutralizar o pre
conceito que só <agràva um dos problemas de saúde
pública mais sérios da atualidade.

Quero ainda aprovéitaraoportunidade para me
solidarizar coma cantora, Daniela Mercury, vítima exa
tamer1tedesse 'preconteito que. tantos danos causa
à luta cohtra a AIDS. Símbolo de uma campanha do
Ministério da Saúdep~rao uso de preservativos - a
única maneira etitaide prevenção, no momento, con
tra a contaminaçãopelb HIV -, Daniela foi alijada de
participar doconceftodeNatal promovido pelo Vatica-

;:: ,"',1,: I',' .,::", .

no. Como ela,profêssc> q.fé católica, mas, e por isso
mesmo, entendOql.lea dêfesadápreservação da vida.
personifi~ada p~lo:'i~ben~ivo ao uso do preservativo,
está' acima deiâeôlogiá~ou cr~nças individuais.

Sr. Presidenf(;1, aproveito a oportunidade para
tratar de 0l.Jtro,~~Lmt9'Desejo saudar o retorno da
companheiraMar'iâng~la D,uarteao seio desta Casa.
Estou cer'ta deql:lesuaptes~nça neste Parlamento en
riquece o trabqlhodetodos nós. Eu, particularmente,
me sinto;iespecia:lment~feli:z, já que Mariângela, além
de pertehcer ao meupà..rtido, o Partido dos Trabalha
dores, é tambéi"Rda minha ~idade, Santos, e da minha
região, aBE\ixáda Santista.!Dessa forma, a defesa de
nossas diversa~ pr,iorkfa~es regionais passa agora a
contar, novamentl9,:com üm maior ,apoio.

É importa'(lti9 ressaltariSr.presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que me;sl'no afastada da Câmara Federal,
em função dasua momentânea condição de suplente,
Mariângela Duartecontinuou lutando pelos interesses
da Baixada Santista, cumprindo compromissos ante
riormente assurhidos juntóaos segmentos que lhe
confiaram a defesa de suas solicitações.

Seja bem-vinda, companheira Mariângela. Que,
juntas, possamos'continuar retribuindo a confiança que
as pessoas de nossa regiãp nos dispensam.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro
nunciamento nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras.
e Srs. Deputados, realizou-se entre os dias 21 e 22 de
novembro de 2005, em Brasília, um encontro de diver
sas entidades que atuam há décadas na construção
de uma sociedade menos violenta e mais pacífica em
todas as regiões brasileiras.

Para termos uma idéia da representatividade do
encontro. estiverem presentes as entidades Amigos da
Paz; Associação das Vítimas de Vigário Geral; Comis
são Brasileira de Justiça e Paz/CNBB; Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos. de Serra. Espírito Santo;
CONVIVE; Viva Rio; Sou da Paz. dentre outras.

Essas entidades realizaram a avaliação dos re
sultados do referendo popular, bem como buscaram
elaborar uma plataforma unitária de propostas para
enfrentar a escalada da violência no Brasil e lutar para
criar uma cultura da paz.

O encontro fez uma defesa clara do Estatuto do
Desarmamento, a Lei nº 10.826, de 2003. Essa defesa
foi um marco importante na consolidação do estatuto,
principalmente no momento em que vários projetos
em tramitação na Câmara visam desfigurá-lo, retiran
do seu espírito normativo.

Há projetos que buscam retirar a competência
exclusiva da Polícia Federal para o registro e o porte
de armas no Brasil, estendendo-os às Polícias Civis
dos Estados, dificultando o controle pelo SINARM. Há
ainda diversos projetos que desejam ampliar o leque
de categorias autorizadas a portar armas no Brasil.

O estatuto é uma lei que visa restringir o porte de
armas no Brasil e ampliar o controle sobre as armas
em circulação. Precisamos de tempo para consolidar
essa nova lei. Normas devem ter um tempo de matu
ração para se consolidar; mudanças permanentes as
enfraquecem. Vamos solidificar a norma na sociedade
e fazer as alterações depois de formarmos um convic
ção sobre os seus resultados.

Por enquanto. a aplicação da norma vem sendo
positiva, como demonstram as estatísticas de redução
de mortes com menos armas em circulação. Por isso.
faço desta tribuna um pedido de paciência às cate
gorias que reivindicam o porte e, aos Deputados, as
inovações legislativas sobre o tema. O tempo nos dirá
o que deve ser modificado.

Desejo, nobre pares, fazer a transcrição na ínte
gra, para deixar registrado nos Anais desta digníssima
Casa, o importante manifesto elaborado no encontro
de entidades em defesa de uma cultura de paz no
Brasil e entregue ao ilustre Ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos.

"Exmo. Dr. Marcio Thomaz Bastos
Ministro de Estado da Justiça
Prezado Ministro, cientes de que o Estatuto do

Desarmamento foi uma conquista da sociedade brasi
leira, fruto de anos de intensa pressão e ação de inú
meras organizações e do apoio de importantes setores
do Executivo e do Legislativo;

Cientes de que este Estatuto é um dos mais mo
dernos e eficientes mecanismos de controle de armas
de fogo e munições em todo o mundo;

Cientes de que em pouco menos de dois anos
de funcionamento, este Estatuto contribuiu decisiva
mente para salvar milhares de vidas, causando a pri
meira queda nos homicídios em nosso país nos últi
mos treze anos;

Cientes de que no referendo de outubro último, pre
visto neste mesmo diploma legal, a sociedade brasileira
manifestou inequivocamente que o controle de armas deve
vir associado a uma política mais eficaz de segurança
pública e que esta deve ser prioridade nacional;

As entidades abaixo assinadas, que atuam há
décadas para construir uma sociedade menos violenta
e mais pacífica em todas as regiões brasileiras e mobi
lizando os mais diversos setores de nossa sociedade,
elaboraram um conjunto de propostas elencadas neste
documento para os quais pedem que V. Exa. dedique
a maior consideração.

1. Manutenção e Implementação do Estatuto do
Desarmamento

- Comemoração dos dois anos de vigência do
Estatuto do Desarmamento, valorizando as conquistas
obtidas e apresentando um balanço sobre o que ainda
há por ser feito e os prazos para sua execução.

- Organização de uma grande campanha para
regularização do maior número possível de armas
que hoje estão irregulares, de modo a dar meios à
sociedade brasileira de conhecer e controlar melhor o
atual estoque de armas. Esta campanha deverá incluir
a reabertura do processo de anistia para registro de
armas, sem taxas, por ao menos 180 dias, bem como
o estabelecimento de um novo período para entrega
de armas por aqueles que não desejarem ou não pu
derem se adequar aos requisitos do registro.

- Ampliar e melhor estruturar o SINARM. de ma
neira que este possa dar conta das enormes demandas
a ele designadas pelo Estatuto do Desarmamento.

- Promover o rastreamento das armas apreen
didas e cadastradas no SINARM. dado que este é um
poderoso instrumento para identificar as rotas de desvio
de armas e permitirá a identificação de criminosos.

- Empenhar-se no sentido de evitar que o Es
tatuto do Desarmamento seja enfraquecido, evitando
a aprovação de propostas que coloquem em risco a
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eficiência desta importante lei na proteção da socie
dade brasileira.

2. Combate ao Comércio Ilegal de Armas
- Criação, no âmbito do Congresso Nacional, de

uma Comissão para controlar as informações sobre
armas no País, tendo poderes para analisar os dados
existentes e monitorar a implementação do Estatuto
do Desarmamento e das demais leis que regulam
esta matéria.

- Busca de acordos bilaterais com países vi
zinhos, no sentido de estabelecer uma faixa de não
comercialização de armas nas cidades fronteiriças,
dificultando assim a ação de contrabandistas.

- Retomada da moratória que existiu entre 2000 e
2003, relativa ao comércio de armas com o Paraguai.

- Estabelecimento de critérios rígidos para con
cessão de licenças de exportação de armas, de modo a
evitar que armas saiam legalmente do País, mas voltem
ilegalmente, abastecendo o crime organizado.

3. Políticas Públicas de Segurança
- Cl'iaçãodo Ministério da Segurança Pública,

como órgão capaz de centralizar, planejar e induzir as
ações de segurança e prevenção da violência. A exis
tência de um Ministério específico para esta temática
dará a dimensão necessária para esta questão e per
mitirá que o problema possa ser lidado em sua com
plexidade e com a força política necessária.

- Estabelecimentb de um mecanislno de finan
ciamento para a área de segUrança pública que per
mita ampliar significativamente o investimento públi
co nesta área, através da vinculação de recursos e
do estabelecimento de critérios oDjetivos e eficientes
para sua alocação.

-Introdução de um amplo debate nacional, envol
vendo os vários setores da sociedade civil e com espe
cial ênfase as entidades policiais, visando à construção
de uma agenda concreta de ações nesta área.

Sabedores da disposição de V. Exa. em de fato
atuar com determinação para a red ução da violência no
Brasil, nos colocamos à inteira disposição para apoiar
de todas as maneiras a execução das medidas acima,
bem como discutir outras propostas que possam vir a
complementá-Ias.

Atenciosamente, - Amigos da Paz, Associação
das Vítimas de Vigário Geral- Comissão Brasileira de
Justiça e PazlCNBB - Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos - Serra/ES - Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs - Convive - Dias Melhores ~ RJ - Educadores
para a Paz - RS - Fórum Reage Espírito Santo".

Muito obrigada.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o caos urbano cada vez mais crescen-

te nos leva a prenunciar a insustentabilidade da vida
nas grandes metrópoles brasileiras em menos tempo
do que o mais sombrio dos vatícinios poderia prever.
Enquanto isso, nossos mandatários parecem ignorar
solenemente essas ameaças ao se recusarem a de
bater esse problema de maneira efetiva. Pelo contrário,
todos comemoram, juntamente comas montadoras, os
índices positivos de vendas de veículos automotores.
Só no Distrito Federal, por exempld, são emplacados
todos os dias mais de uma centena de carros. Em al
gumas de nossas grandes metrópoles já se constata
o absurdo de um carro para 2 ou 3. habitantes.

Esses dados são assustadores, Sras. e 81'S. Depu
tados, sobretudo porque a deficiêQcia dos meios de
transportes de massa leva os proprietários desses veí
culos ao uso diuturno. As conseqüências disso podem
ser medidaspelo caos do trânsito. Há em todo o País
uma relação incestuosa entre o Poder Público e os
concessionários: de transportes coletivos.O Estado se
faz ge surdo, hiudoecego, e oS8ll1j:>resários do setor,
movidos porabjetaiganância, utilizam-se dessa omissão
criminosa dequ'emdeveria exercer· uma fiscalização
rigorosa dos serviços prestados para submeter todos
os cidadãos, elnnomedolucrofátil, a um sistema de
transporte caro, ineficiente e indigno até para outras
classes de anirnais.

, Não sé podErpulpar, portanto, Sras. eSrs. Depu
tados, os cida.dãbsq'uepodem adquirir um carro, mes
mo que sejavelhoeálquebrado, agravando mais ainda
o caos notrânsito,l~arase livrarem de um transporte
coletivo ineficielite,:velho, sempre lofado e atrasado. Na
maibrii:l.de nOSSas grandes cidades as frotas são tão
antigas que colocártl em sérios riscos todos aqueles
que não tem Qutr~alternativaque não utilizá-los para
a sua faina diária. '

A revista Veja da semana retrasada, Sr. Presi
dente, trouxe. ma.téria com o título A Terra no Limite.
São artigos extre'~amentelgraves e importantes, que
deveriam ser1v'ir' d~ leitura, obrigatória para todos os
brasileiros, São, sombrias as previsões dos mais reno
mados cientistas e das mais respeitáveis instituições
sobre o futuro de 'nosso planeta. Há várias' edições
que a Veja tem da~6 ênfa$e a essas questões, extre
mamente sérias e que méecem a reflexão de toda a
humanidade. Ou despertamos para os riscos que cor
remos ou legaremos às tuturasgerações um planeta
doente terminal.

Os recentes desastres climáticos, como o tsunami,
na Ásia, os furacões, nos Estados Unidos, o recente
terremoto na índia e no Afeganistão, são preocupan
tes, sobretudo pela grande incidência em tão pouco
espaço de tempo e pelos mortos que são contados às
centenas de milhares.
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Evitar caminhar em áreas conhecidamente infes
tadas por carrapatos no meio rural e silvestre.

Quando for necessário caminhar por áreas infes
tadas por carrapatos, vistoriar o corpo em busca de
carrapatos em intervalos de 3 horas, pois quanto mais
rápido for retirado o carrapato, menor serão os riscos
de contrair a doença.

Utilizar barreiras físicas, como calças compridas
com parte inferior por dentro das botas, cuja parte supe
rior deve ser lacrada com fitas adesivas de dupla face.

Recomenda-se, também, o uso de roupas claras,
para facilitar a visualização dos carrapatos.

Não esmagar os carrapatos com as unhas. pois
com isso pode liberar as bactérias, que têm capacidade
de penetrar através de microlesões na pele; retirá-los
com calma, torcendo-os levemente.

Fazer rotação de pastagens.
Aparar o gramado o mais rente ao solo, facilitan

do, assim, a penetração dos raios solares.
Fazer o controle químico nos animais domésticos

através banhos estratégicos de carrapaticidas.
O cão da cidade que vai ao campo também fica

suscetível à doença; tratá-lo com produto carrapaticida
quando voltar à cidade é preciso.

Podemos concluir que as Secretarias de Saúde,
juntamente com o Ministério da Saúde, devem estar
em constante vigilância. O quadro demostra uma maior
atuação das vigilâncias epidemiológicas para que se
aumentem as notificações e se minimize o número de
óbitos proporcionais aos casos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Pas

sa-se ao

Quero congratular-me, portanto, Sras. e Srs.
Deputados, pela persistência com que a Editora Abril,
através da revista Veja, vem denunciando os grandes
riscos que corremos e que, infelizmente, o cego ego
ísmo, tanto nosso como daqueles que detém o poder,
nos impedem de enxergá-los. Quem imaginava que o
Brasil estaria imune a essas catástrofes climáticas já
estão se conscientizando que ninguém sairá ileso. A
Terra responderá à altura pelos danos que lhes são
causados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO GRIPP (PL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a febre maculosa é uma doença febril aguda,
de gravidade variável, causada por bactéria Rickettisia
rickettsii e transmitida por carrapato-estrela.

A ocorrência de carrapatos no Brasil varia de acor
do com o ambiente onde o hospedeiro vive. O carrapato
Rhipicephalus sanguineus é, provavelmente, uma das
espécies de maior disseminação mundial. Originário da
região afrotropical, o ixodídeo foi introduzido no Brasil
possivelmente a partir do século XVI, com a chegada
dos colonizadores europeus e seus animais domésticos.
Em 1899 é feita a primeira descrição clínica da doença,
com um caso ocorrido na região montanhosa do noroeste
dos Estados Unidos - febre maculosa das montanhas
rochosas. Na década de 30, é identificada no Canadá,
no México, no Panamá, na Colômbia e no Brasil.

O carrapato geralmente vive em animais de gran
de porte, como capivaras e cavalos, mas também pode
se alojar em cachorros. Após o contato com a pele hu
mana, o carrapato demora de 4 a 6 horas após a picada
para passar a bactéria que causa a doença.

Os sintomas da febre maculosa são febre alta,
dor de cabeça e manchas na pele. Eles levam, em
média, de 7 a 10 dias para se manifestar. Depois do
aparecimento dos sintomas, o paciente deve procurar
tratamento médico em no máximo 1 semana. O diag
nóstico precoce e o tratamento com antibióticos são
a melhor defesa contra a doença. que apresenta em
torno de 50% de letalidade.

A doença tem fácil tratamento desde que diag
nosticada rapidamente. Os carrapatos nessa época são
comuns e é necessário prevenir. O período de seca
propicia a proliferação deles. Estamos lidando com uma
doença que está no meio ambiente. Devemos procurar
conhecê-Ia sensibilizando a classe médica e a popula
ção para o diagnóstico rápido. Onde há mata, existe a
possibilidade de doenças. A doença tem seu pico de
notificações em setembro. Devemos ficar atentos.

Prevenir divulgando metodologias a evitar o
contato.

---------------_._----_._-_.......-,_.,----------_._---_...._-~,,- ._.....'~
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v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jamil Murad.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
caro telespectador, a luta dos trabalhadores será a
parteira do novo projeto de desenvolvimento do Bra
sil. Eu tenho convicção de que apenas o confronto
entre Parlamentares de Oposição e Situação ou entre
a opinião de Ministros, como Antonio Palocci, Dilma
Rousseff e outros, não provocarão mudanças mais
profundas nas estruturas que têm impedido o desen
volvimento do Brasil para que atinja o patamar de pa
íses desenvolvidos.

É indispensável, a meu ver, a mobilização, a
luta consciente, organizada, decidida e destemida
dos trabalhadores, para que se rompam as correntes
que impedem o deslanche acelerado do Brasil. É no
Governo Lula que essa luta pode dar bons resultados.
Se não houver pressão dos trabalhadores para o pra
to da balança pender do nosso lado, predominarão
as pressões, os "conselhos" de banqueiros e de seus
porta-vozes, ao dizerem para o Governo não cair na
"gastança", para o Governo não "quebrar" a Previdên
cia com o aumento do salário mínimo, para não ser
"populista". Leia-se: não pode atender aos anseios do
povo trabalhador.

Mas nós elegemos para Presidente da República
um homem público honesto, inteligente, perspicaz, com
promissado com o povo e com o Brasil. Com virtudes
tão importantes, está na hora de novas definições.

S.Exa. disse que a proximidade das eleições não
vai fazê-lo mudar a política econômica. Mas foi justa
mente ela, com a manutenção de juros altos, por tempo
prolongado, que freou o crescimento de hossa econo
mia. Esse crescimento está sempre contido, amarrado.
Concordo que parte da queda é em função do bom
bardeio da Oposição, que, em apenas uma semana,
convocou por 3 vezes o Ministro da Fazenda para depor
nesta Casa. Isso é um verdadeiro absurdo!

Também considero justo responsabilizar o Go
verno por manter juros e superávit primário altos por
tempo prolongado, prejudicando investimentos públicos
e privados. O Brasil precisa urgentemente de ajustes
para garantir crescimento econômico elevado, com
desdobramentos positivos nos indicadores sociais,
como emprego e renda. A meu ver, é necessário o
povo sair às ruas para, em sintonia com o Sr. Presi
dente da República e contra as forças conservadoras,
romper as amarras e a camisa-de-força que têm inibido
o crescimento do País.

O Brasil, nos últimos 25 anos, parece o carro de
motor possante no qual os governantes só andam na
marcha a ré, como ocorreu no Governo Fernando Hen-

rique Cardoso, ou na segunda marcha, como agora. O
carro não deslancha; perde-se energia preciosa.

Companheiro Presidente Lula, todos fomos eleitos
para conduzir o País com um novo projeto para priori
zar o desenvolvimento. Ganhamos a confiança do povo
para isso. É triste e doloroso sentir a provocação diária
das forças conservadoras fazendo oposição raivosa,
caluniosa e mentirosa. É revoltante ver destacadas
figuras da Oposição dizendo qUe não pedem o impe
achment do Presidente porque ele ainda tem o apoio
do povo. Em outras palavras, confessam que não lhes
falta vontade para derrubar o Presidente.

Até mesmo o ex-Ministrada Justiça db Governo
de Fernando Henrique Cardoso lamenta faltar a esse
apoio popular para o "golpe branco". Fico. indignado
quando ouço um Senador da República dizer que vai
surrar o Presidente. É a escóla e o incentivo à violência
que se reproduziu nas bengaladas dentro da Câmara
dos Deputados, e que nada tem de diferelllte da vio
lência nas ruas dos grandes centms urbanos.

É com indignação.e revOlta que vemos apenas
as relaçôes entre Marcos Valério e belúbio ,Soares ga
nharem destaque,enquantoaconexão Marcos Valério
e SenadorEduardo Aier~do, do PS[)B, restar pratica
mente esquecida.'Mais ainda:,nada se comenta sobre
os desvios deveiba naFJJNbAGENTRO, ocorridos no
Governo FernandO Hehrique.fv1uit~ ao contrário, são
tratados como problema.s de menor importância.

Essa lufa encarniçada p~lo poder só pode ser
decidida se mostrarmosb quanto podemos fazer pelo
Brasil e pelopovo. Já tivetndsmuitas realizações. Enu
mero algumas: o fortalecimento 'da soberal'li'a do Brasil
e a defesa intransigente dos interesses n~cionais; o
Governo brasileiro não se curvou perante o Governo
Bush para implantar a Área do Livre Corilércio das
Américas; a expansão doerisino público e gratuito des
de a creche, passando pelo ensinobásico e: chegando
ao ensino superior; a políticade ciência e tecnologia;
políticas sociais, com .distribuição concreta de bene
fícios para as cami:tdasmais necessitadas da nossa
população; interrupção das privatizações e cerca de
200 mil assentaméntos rurais.

Mas o crescirnentoestá muito contido. Sei que a
situação está muito melhor do que no Governo Fernan
do Henrique. mas precisamos atender à necessidade
da população. É necessário um projeto nacional de
desenvolvimento com distribuição de renda, em que
milhões de brasileiros deixarão de ser miseráveis, tra
balharão, ganharão mais, enfim, serão consumidores,
algo que nunca foram e nunca serão se não tivermos
um projeto ousado de desenvolvimento acelerado.

A esperança para que isso ocorra recai sobre
o Presidente Lula e as forças políticas de' esquerda
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mais próximas a ele. As forças conservadoras procu
ram impedir a tomada de um rumo para o Brasil. Já
estiveram no poder e querem voltar para dar seqüên
cia ao entreguismo, à privatização de estatais, como o
Banco do Brasil e a PETROBRAS. Querem implantar
a ALCA, de anexação do Brasil aos interesses nor
te-americanos. ampliando os instrumentos do capital
financeiro no País em detrimento da produção. Para
isso são capazes do jogo duro, do jogo bruto, do vale
tudo. Essas forças sempre foram inimigas do povo. Se
voltarem ao poder, o povo brasileiro vai sofrer muito e
o País vai perder muito.

É em nome desse povo e do Brasil que peço ao
Presidente: vamos tomar as medidas urgentes para
acelerar o crescimento do País, com distribuição de
renda. valorização do salário mínimo, investimentos
públicos maciços em infra-estrutura e outras necessi
dades da nossa sociedade.

Vamos sanear a vida política nacional com uma
reforma política democrática, evitando as barreiras
que engessam a política nacional. A força para ga
rantir esse rumo é estar cada vez mais junto ao povo
com propostas e medidas claras e convincentes. Jun
tos, Lula, o povo e as forças políticas que desejam o
progresso transformarão o Brasil num país soberano,
democrático e próspero como nunca.

Para isso, o PCd08 tem procurado fortalecer
o núcleo de partidos de esquerda, também formado
pelo PT e pelo PSB, pois, sozinhos, nada de bom será
possível. As provocações são contra Lula, contra o
seu partido, mas são também contra nós, de toda a
esquerda, contra o MST. contra as organizações so
ciais, e acompanham um quadro mundial de ofensiva
das forçás conservadoras.

Mas quero registrar que cresce a resistência do
povo. Um bom exemplo foram as viagens do Presidente
Bush, o senhor das guerras e das ocupações de países.
pois em todos os lugares em que pisou foi repudiado.
antes, durante e depois de suas visitas indesejadas e
mal-intencionadas.

Temos que ser os combatentes da linha de frente,
os da primeira hora. Não há lugar para tremedeira ou
para projetos egoístas e individualistas.

A água começou a ferver, e vai ferver mais. Em
vez de vitimar o povo. temos que derrotar os inimigos
do povo, para abrir um novo horizonte a nossa gente.
Basta de piquenique nas costas das forças mudancis
tas! Basta de nos comportarmos como avestruz, es
condendo a cabeça na areia! Vamos responder com
inteligência e destemor à sanha facistóide das forças
conservadoras. O povo merece nosso esforço e nosso
sacrifício, com a unidade das forças mais avançadas

da sociedade, nas novas jornadas de luta na busca de
um futuro digno e de progresso para o Brasil.

Sras. e Srs. Deputados, temos visto todo tipo
de desvario e de tripúdio sobre a verdade. mas não é
possível que continue assim. Somos herdeiros de gera
ções e gerações de brasileiros que, diante das maiores
dificuldades, sempre encontraram um meio. às vezes
à custa da própria liberdade e da própria vida, de de
fender o Brasil, de defender o nosso povo.

Vítimas nessa luta sempre há, e sempre haverá,
mas os que ficam têm a obrigação moral de se unir.
independentemente de sua sigla partidária e de seus
projetos pessoais. Temos de ver o interesse do Brasil,
os interesses do povo. Forças conservadoras e lide
ranças políticas tripudiam com mentiras, abusando da
boa-fé do povo brasileiro. Nosso povo tem de prestar
atenção para o fato de que é necessário união, luta,
busca pelo progresso.

Nosso Presidente também precisa ser pressio
nado, como eu disse. para o prato da balança pender
mais para o lado do desenvolvimento do Brasil, para o
lado do povo trabalhador, para o lado dos mais neces
sitados, porque, hoje, os poderosos procuram todos
os benefícios fruto do trabalho, para se enriquecerem
cada vez mais - exemplo disso são os banqueiros. Não
podemos admitir isso.

Meu pronunciamento, Sr. Presidente. visa mostrar
aos brasileiros, aos meus colegas Parlamentares, às
Lideranças políticas e sociais do meu País que vivemos
um momento grave. É preciso parar de brincar. parar
de se esconder, deixar de ver apenas o interesse indi
viduai, egoísta. que esquece a necessidade do nosso
glorioso e sacrificado povo. É necessário união e luta
para ajudar o País a sair dessa crise. O Brasil não me
rece isso, o povo brasileiro não merece isso.

Passados 6 meses de CPMI dos Correios, da
qual sou membro, ainda a quiseram prorrogar - e o
conseguiram. já que o Regimento permite que assim
se faça. As investigações mais importantes já foram
feitas, resta agora encaminhá-Ias ao Ministério Público
para que finalize as investigações e puna os respon
sáveis. No entanto. querem continuar abusando da
paciência do povo.

Não podemos ficar de braços cruzados.
Ouço, com prazer, a Deputada Vanessa

Grazziotin.
A Sra. Vanessa Grazziotin - Deputado Jamil

Murad. quero em primeiro lugar parabenizar V.Exa.
pelo brilhante pronunciamento que faz na tarde de
hoje. V.Exa. expressa com grande lucidez não apenas
suas opiniões pessoais, mas as do partido que tam
bém integro. Estamos convictos da necessidade urgen
te de mudança da política macroeconômica do País,
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porque somente assim alcançaremos o processo de
desenvolvimento necessário para trazer mais empre
gos e melhores salários ao conjunto dos trabalhadores
brasileiros. VExa. levanta um aspecto extremamente
importante: a política macroeconômica não permite o
crescimento pelo qual lutamos. E é em nome dele que
conclamamos a população a se mobilizar em prol de
mudanças no âmbito do Governo Lula. Mas também
se refere a outro aspeCto, ao fundo da crise política
que estamos vivendo: a luta pelo poder. Não há dúvi
da quanto a isso. A Oposição de hoje ocupou o poder
quase a vida inteira, pelo menos na história recente
do País, e quer voltar ao poder, conforme VExa. diz,
para continuar as privatizações; ressuscitar a ALCA,
porque eles não se conformam com as lTledida~ pro
gressistas, nacionalistas, importantes que o Governo
do Presidente Lula vemadotando. Concluo meu aparte
parabenizando, mais uma vez, V.Exa., Deputado Ja
mil Murad. Cumprimentb-o pelaconclamação que faz
ao povo brasileiro. Vamos construir um pacto com o
cidadão. Não deixemos que o retrocesso ocorra. Im
peçamos que o Brasil dê marcha a ré. Com isso, nem
VExa. nem eu queremos abafar as denúncias. Temos
de continuar as investigações. Aliás, este é o primeiro
Governo que permite toda e qualquer investigação. A
AdministraçãO antiga nãopermitiu sequer a instalação
de CPI na Casa. Dá para compatibilizar as investiga
ções, as punições; as mudanças na legislação com
esse movimento nacional em prol dessa mudança. Pa
rabéns a V.Exa., Deputado Jamil Murad, não apenas
pelo pronunciamento, mas pela forma como representa
o Estado de São Paulo e o povo daquela cidade na
Câmara dos Deputados.

O SR. JAMIL MURAD - Deputado Vanessa Gra
zziotin, agradeço a VExa. o aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Vicentinho.
O Sr. Vicentinho - Nobre companheiro Deputado

Jamil Murad. pédium aparte a VExa. para também pa
rabenizá-lo. Conheço-o desde a primeira CONCLAT,
realizada na Praia Grande, em 1981. VExa. era um
sindicalista ativo. Na condição de Deputado Estadual,
sempre esteve presente nas nossas lutas, realizadas
no Estado de São Paulo e noBrasil. A luta do nosso
Governo com relação às universidades não foi desen
volvida pelo Exm6. Dr. Fernando Henrique Cardoso.
Estivemos juntos, na semana passada, no lançamento
da Pedra Fundamental pela criação da Universidade
Federal do ABC. O Presidente Lula se referia, com
orgulho, àt importância da juventude, do povo pobre
se formar e à criação de 112 mil vagas, por meio do
PROUNI, queinclÚirá 38 mil jovens negros na univer
sidade, fato Único na história do Brasil, sem falar da
extensão universitária. Esse gesto mostra que o Pre-

sidente Lula não se preocupa apenas com a próxima
eleição, mas sobretudo com a próxima geração. Mais
de 700 mil vagas serão criadas nas universidades,
dando oportunidade a alunos que vêm da escola pú
blica. V Exa. está coadunado com esse projeto, esse
sonho. E, corno diz VExa., muita gente está inconfor
mada, porque isso incomoda. Aquele operário que
não fez faculdade criou maisvagas: do que Fernando
Henrique Cardoso, doutor, que, durante Banas, não
criou uma vaga sequer. Era o que gostaria de acres
centar à mensagem de VExa. Paré.béns, meu nobre
companheiro J<;tmil Murad.

O SR. JÂMILMURAD - Companheiros Vicentinho
e Vanessa Grazziotin, agradeço a \(Exas. o aparte.

Mais umavez, quero conclamatas forças políticas
que lutam pelo progresso do Brasil' e peló bem-estar
do nosso povo a: se unirem na defesa de um projeto
nacional em torno do Presidente Lula, para que haja
mudanças na políticaeconõ mica,! desenvolvimento
acelerado, com desdobramentos pIJsitivos nas áreas
sociais, com mais émprego e distri~Uição de renda.

Não é hora detrerhér, não é hora de dispersar,
não é hora de 'enterrar a cabeça na. areia. É hora de
união, de luta, ..porque quem depeh:de de nós é o so
frido povo brasileiro, é o querido mÁsil. Para isso, não
se mede nenhum sacrifíCio, mesm~ que isso custe a
própria vida.

Muito obrigado.
O 5R.PRESIDENTE (Adelar Vieira) - Convido

os Srs. Parlamentares a registrarem presença, pois
temos uma pauta importantíssima a ser deliberada.
Terminando o Grande Expediente, havendo condições,
iniciaremos a G>rdem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra ao segundo oraG:lor inscrito para o Grande
Expediente, Deputado Jo~o Almeida, do PSDB da
Bahia, que disporá de até 25 minLltos.

OSR. JOAO ALMEIDA (PSDB' - BA. Sem revisão
", I

do orador.) - SI": President~, Sras. e Srs. Deputados,
realizamos hápouco maisâe1 mês o plebiscito sobre
o comércio de armas. Não~ei se tiramos do plebiscito
todas as lições'que nos ofereceu. Fói uma oportunida
de ímpar que tivemos para: compre'ender e identificar
a vontade da população de participar nas decisões
importantes do País.

No plebiscito, não se fez alistamento de eleitor;
não se transportou eleitor nem do;~necônditos cantos
do País; não se ofereceu alimentação nem outra facili
dade para votar; não se distribuiu camiseta, adesivo ou
adereço usado em campanha; não foram, pelo menos
na Bahia, afixados outdodrs nem cartazes. Nada do
que tradicionalmente se faz nas campanhas políticas
foi feito no plebiscito. Não Ivamosfi:l.lar dos exageros

I: ; :
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próprios das campanhas, os tais showmícios, porque
sequer foram cogitados. Mesmo os programas de te
levisão e rádio foram despidos das formalidades ou
particularidades - que tanto os encarecem - para que
estejam no nível de excelência técnica chamado pa
drão Globo. Os programas foram modestos.

E por que o plebiscito deu esse resultado?
No plebiscito, o comparecimento às urnas foi

pouco menor do que nas eleições tradicionais, para
a constituição de representantes do povo brasileiro.
Houve, sim, maior número de justificativas, porque as
pessoas não se movimentaram do local de residência
para o domicílio eleitoral, mas, no mais, o brasileiro
foi maciçamente à urna e votou consciente. Sentiu-se
informado para votar. Não votou nulo nem branco, vo
tou "sim" ou "não". E a decisão que pareceu em algum
momento que seria a adotada, porque havia aparente
mente um número maior de apresentadores de televi
são conhecidos, acabou não prevalecendo.

Falo disso tudo para verificar que lições podemos
tirar do plebiscito. A melhor delas é que, quando tomou
a decisão do "sim" ou "não", o eleitor teve a oportuni
dade de examinar a proposta, as suas conseqüências
na sua vida, o exemplo de como a questão é tratada
em outros países, a repercussão que poderia ter na
comunidade a adoção do voto "sim" ou "não". O cida
dão não foi à urna escolher um indivíduo que promete
o que não pode cumprir, que tem de atender a padrões
de campanhas eleitorais em que se exacerba o indivi
dualismo, mas uma proposta clara. Ele pôde escolher,
e escolheu; motivou-se a ir votar, e votou consciente.

Meus companheiros, Deputados e Deputadas,
deveríamos tirar a lição de como eleição pode ser
evento natural na vida da população. Eleição não deve
ser momento de guerra, no qual toda a população se
envolve e, para candidatos e partidos, vale tudo - bus
ca de dinheiro e de apoio de qualquer forma, mentira,
confusão - para obter a condição de representar o
povo. Nada disso foi preciso. A proposta clara e nítida
fez a população compreender.

Podemos chegar a isso nas eleições para a cons
tituição de nossos representantes? Podemos, sem
dúvida nenhuma. O que é preciso fazer? Mudar o
sistema eleitoral. O sistema eleitoral a que estamos
acostumados, exótico e especial, do Brasil e de bem
poucos países, é que nos leva a isso.

Trata-se de um sistema individualista, que cria
competição interna, entre os candidatos do partido, e
externa, entre os partidos, e obriga os cidadãos que
se envolvem na empreitada a buscarem, de qualquer
forma, recursos ou meios que lhes permitam ultra
passar seu concorrente, no próprio partido. Gera-se
um ambiente de competição em que se esquecem os

princípios da solidariedade que deve, ou deveria, haver
em torno de uma proposta comum de solução para os
problemas do povo.

Gera-se também amplo mercado para especula
ção, porque em cada eleição o número de candidatos
em busca do mesmo eleitor é muito grande. Às vezes
o mesmo eleitor recebe em pleito municipal 1O, 12 can
didatos no mesmo dia. os quais na maioria das vezes
fazem promessa de benefício pessoal ou de solução
de um problema do País que reflete na vida dele de
magnitude tal que esses agentes políticos isoladamen
te não têm condições de resolver.

É necessário que enfrentemos essa questão.
É preciso que façamos a reforma política. A refor
ma política envolve vários temas, mas o essencial é
a mudança do sistema eleitoral. A mudança do voto
unipessoal. no sistema proporcional, para o voto em
lista preordenada opera mudança ampla e total no sis
tema político-partidário brasileiro. Deixa-se de praticar
bravatas nas campanhas para se discutir propostas
claras. As campanhas serão solidárias. O eleitor vai
poder compreender uma proposta e acompanhar se o
partido que a concebeu a está levando em frente. Isso
quebra, destrói a relação c1ientelista que se estabelece
entre eleitor e Deputado.

Os partidos tomam outra dimensão porque as
sumem a responsabilidade elementar, que a maioria
dos partidos no Brasil não fazem, de fazer seleção
prévia dos candidatos que devem oferecer à popula
ção para lhes representar nos pleitos, especialmente
nos proporcionais.

No sistema atual. qualquer um, se tem capaci
dade de organizar clientela, de qualquer ordem, para
obter votos, a fim de acrescentar aos do partido, está
bem, não tem problema, porque, se ele não for bom
Parlamentar e até se desencaminhar no exercício par
lamentar, o partido não paga muito por isso, porque
a relação é pessoal, de quem votou com o votado.
Na lista, não! Os partidos se obrigarão a apresentar
pessoas que possam ajudar umas às outras por suas
qualidades. O partido vai ter de assumir a campanha
e de apresentar a lista: Esses são os candidatos que
oferecemos nesta eleição para defender esse conjunto
de idéias. Lamentavelmente, o tempo está se exaurindo.
As possibilidades de realizarmos qualquer reforma es
tão se esvaindo. Perdemos o prazo de 30 de setembro
para fazer as reformas pela matéria legal infraconstitu
cional. Talvez estejamos perdendo hoje a última opor
tunidade, agora que o Colégio de Líderes discute se
votaremos ou não a proposta de reforma política que
a Comissão Especial constituída conseguiu retomar.
Frustrada a tentativa de aprovar a matéria numa lei or
dinária, a Comissão Especial conseguiu reestruturar

______- ....... -------------...-""~--'---I"i'Itõ~"'-~"'" i."".."' ...
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a proposição, de forma muito criativa, para podermos
debater no plenário, se não o todo, pelo menos partes
importantes da reforma. Mas talvez não tenhamos essa
oportunidade, lamentavelmente. Espero que esteja ilu
minado o Colégio de Líderes e que se decida trazer
para o plenário a apreciação da matéria.

A crise que se abateu sobre o Parlamento e o
Executivo e fez com que o próprio Judiciário pusesse
à vista certas mazelas suas atesta definitivamente a
falência do nosso sistema político, eleitoral e partidário.
Caixa 2, valerioduto, financiamentos exóticos, dinheiro
transportado na cueca, todas essas coisas deram uma
demonstração clara, cabal, definitiva de que o atual
sistema precisa ser reformulado.

Não há outra solução. Se não tomarmos essa
providência, o Brasil continuará tendo crescimento
med íocre, sem a possibilidade de ter Governos fortes
e com sustenta.ção política para realizar as reformas
de que precisamos. Este sistema eleitoral não facilita,
só dificulta, porque promove a pulverização partidária
e exacerba o individualismo, pois é concebido na base
do c1ientelismo. É o c1ientelismO o viés mais importante
das nossas relações, tanto noParlamento quanto com
nossos eleitores. É c1ientelista a forma de construir o
Orçamento da República. Não fazemos Orçamento
nenhum, apenas dividimos uma pequena porção do
bolo entre as bancadas. O resto já está estatuído: tanto
para cada Deputado.

Desafio qualquer um a apontar uma única ava
liação de políticas públicas feita na Comissão de Or
çamento. Que políticas públicas funcionaram adequa
damente este ano? Quais receberam recursos e quais
souberam usá-los? Quais precisam ser mais incentiva
das? Que outras devem ser reformuladas? Nunca se
tratou disso. A Comissão de Orçamento cuida apenas
da partição dos recursos que vão alimentar a clientela
que todos formamos em nossos M4nicípios. Nenhum
partido se diferencia nisso, e não é possível construir
partidos fortes ou ideológicos nesse ambiente.

Há pouco vimos desmoronar o PT, partido conce
bido de forma diferente, com estilo próprio de atuação,
participação da bancada e outras coisas mais. O PT
parecia diferente dos outros, mas, para ser competitivo
nesse sistema, teve de se render ao pragmatismo e já
não é diferente, está rigorosamente igual aos demais no
que há de ruim - no que há de bom, nem sempre.

Concedo com prazer um aparte ao Deputado
Lincoln Portela.

O Sr. Lincoln Portela - Deputado João Almeida,
quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. O Brasil in
teiro sabe da sua dedicação, do seu profundo conhe
cimento dessa matéria. VExa. tem sido um baluarte
da reforma política. Tenho acompanhado o seu traba-

lho nas duas Comissões Especiais de que participa
mos, a da reforma política e a que analisa a PEC do
Deputado Ney Lopes. Quanto à lista fechada, fui um
árduo opositor dessa tese. Hoje já não sou tanto, mas
tenho uma preocupação. É preciso encontrarmos um
mecanismo para fazer também a reforma interna dos
partidos políticos. Implantar a lista partidária e o finan
ciamento público de campanha para partidos políticos
constituídos da forma como estão - sei que esse é um
problema de cada um, interna corporís -, na minha ava
liação é um grande absurdo. Seria bom encontrarmos
um mecanismo para democratizar os partidos políticos.
Concordo plenamente com VExa. 1'\0 que diz respei
to ao Orçamento. Não adianta aprovarmos a reforma
política se os Deputados continuarem barganhando as
emendas ao Orçamento, ora chantageando o Governo,
ora sendo chantageados por ele. Essa era a prática
no Governo passado, quando eu era Oposição e não
recebia os recursos das minhas emendas, e é a prá
tica de hoje, porque,' se eu não voto coma Situação,
da qual faço parte, também não recebo. As emendas
viraram uma tremenda moeda de barganha. Precisa
mos acabar com isso. Parabéns pelo pronunciamento,
nobre Deputado João Almeida.

O 5R. JOÃO ALMEIDA - Agradeço a VExa. o
aparte, DeputadOLincoln Portela. V.Exa. contribui mui
to para este debate, e fico feliz de saber que também
já se rende, como se rendem todos os Parlamentares
que se dedicam à análise desse assunto.

O Sr. Lincoln I?ortela - Não me rendo muito.
O SR. JOÃO ALMEIDA - Todos que procuram

compreender o funcioname~to dos partidos e imaginam
o que seria o Parlamento constituído sob uma nova
base eleitoral acabam se rendendo à lista preordena
da para a disputa das eleições. O mesmo vale para o
Orçamento, eVExa.1disse muito bem que o problema
não é deste Governo, é de todos, porque o sistema
eleitoral é o mesmo há muitos anos e ele é que mo
dela nosso sistema partidário e a forma de discussão
do Orçamento. Mas não s~ há de reformar o partido
para depois reformar o siste'ma eleitoral, porque o novo
sistema eleitoral desenhara partidos diferentes.

Hoje, a maioria dos partidos funcionam como
agências eleitorais. Sai-se de um, ingressa-se em ou
tro, não ha vida partidária, não há discussões temática,
porque a perseguição do pdder, da própria constituição
em representante do povo 'Ié feita na base do conven
cimento individual do eleitor.

Ouço, com prazer, a Deputado Vanessa Gra
zziotin. Talvez ela possa nos dizer que o partido dela
é diferente.

A Sra. Vanessa Grazziotin - Eu agradeço a
VExa. o aparte. Serei rápida, por isso não vou me ater
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muito às questões relativas ao Orçamento. Particular
mente, sou defensora do Orçamento impositivo, que
considero a única forma de fazer prevalecer não a von
tade do Congresso Nacional, mas sim as orientações
de técnicos, de membros dos Poderes e de autarquias.
Enquanto o Orçamento puder ser manipulado, infeliz
mente viveremos situações como a de hoje, que talvez
ainda fossem piores num passado recente. Mas pedi
o aparte, nobre Deputado, para cumprimentá-lo pelo
trabalho desenvolvido à frente da Comissão Especial
que analisou a proposta de emenda à Constituição do
Deputado Ney Lopes. VExa., ao lado do Relator e de
todos os membros daquele órgão, teve a capacidade
de tornar a votação daquela proposta viável, para que
vigore já nas próximas eleições. Isso é que é visão
política, nobre Deputado. Mas precisaremos fazer um
grande esforço em prol dessa proposta. Estive acom
panhando VExa. e outros Parlamentares na reunião
em que levamos ao Presidente Aldo Rebelo nosso
pedido de que a matéria fosse votada ainda neste fi
nal de ano. A resposta que o Presidente da Casa nos
deu é que esta definição seria do Colégio de Líderes.
Espero que o Colégio de Líderes entenda o seguinte:
o que a sociedade brasileira espera do Congresso Na
cional, diante dessa crise, não é apenas que cabeças
de Deputados fiquem rolando, não é apenas cassação.
Isso não responde à crise. É preciso algo mais. Esse
algo mais - V Exa. tem razão - é a reforma política.
Se não der para aprovar tudo agora, inclusive essa
lista fechada que VExa. defende e que eu defendo,
que seja votado o que for possível. Temos mais uma
ou duas semanas pela frente, e isso seria plenamente
possivel. Basta boa vontade e compromisso político de
todos os partidos para que votemos essa matéria. Sei
que da parte de VExa. foi feito tudo que era possível
para que se pudesse avançar. Por isso, cumprimen
to V.Exa. pela competência na direção da Comissão
Especial que deu à Casa essa solução, para que se
possa votar ainda este ano a reforma política.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Agradeço à nobre
Deputada Vanessa Grazziotin o aparte.

Ouço o nobre Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio, ilustre representante do PSDB do Estado de
São Paulo.

O Sr. Antonio Carlos Pannunzio - Nobre
Deputado João Almeida, primeiro. quero cumprimen
tar VExa., que é uma das vozes mais lúcidas desta
Casa, sem falar naquilo que se refere às questões
relacionadas às reformas política e eleitoral. V Exa. é
um batalhador e um idealista em torno desse tema.
Atrevo-me aqui, Deputado João Almeida, a fazer um
adendo àquilo que VExa. mencionou. Não é que eu
divirja do voto de lista. Entendo que o voto de lista é,

inquestionavelmente, um passo importante. Sem ele
não adianta pensarmos em outras alterações. Mas en
tendo também que poderíamos pensar no voto distrital
misto, no qual se teria um voto na lista e outro voto
majoritário no distrito. Quero invocar ainda - e tenho
certeza de que VExa. não discorda disso - um velho
anseio nosso, que é a questão do sistema de gover
no. Este presidencialismo é um sistema de governo
indutor de tensões, notadamente com a descaracte
rização, diria assim, da representatividade em função
da não-observância do princípio elementar para esta
Casa de 1 cidadão 1 voto, guardando aí a discrepância
de população e de peso dos Estados. Portanto, além
dessas teses que VExa. bem salientou, cito também
a questão do parlamentarismo.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sem dúvida nenhu
ma, esse é o nosso tema predileto. No entanto, como
estamos um pouco distantes de um plebiscito que fez
a opção definitivamente pelo presidencialismo, esse
debate tem ainda mais dificuldade de ser levado à so
ciedade. Mas tem V Exa. inteira razão.

Ouço, com atenção, o Deputado Simão Sessim.
O Sr. Simão Sessim - Deputado João Almeida,

meu aparte, primeiro, é para cumprimentar VExa. Há
muito tempo nesta Casa tenho participado de discus
sões sobre a legislação eleitoral, e sempre vejo sentado
na relatoria a figura do eminente orador que participa do
Grande Expediente desta tarde. VExa. tem sido nosso
guru. VExa. é quem vai buscar, pesquisar, é quem traz
para este plenário as grandes sugestões para poder
mos decidir sobre legislação eleitoral. Temos corrigido
várias vezes. Agora é mais uma. Estamos ouvindo que
haverá reforma eleitoral trazendo no bojo uma série de
modificações, principalmente as questões da lista e
do financiamento. Agora mesmo vejo nos jornais mo
vimentos no sentido de se terminar com a reeleição
e de se alterar o mandato do Presidente para 5 anos,
e ainda ouço nosso querido Deputado Miro Teixeira,
um dos nossos mestres na área eleitoral, dizer que
não vai acontecer nada porque a cláusula que fala da
anterioridade, do 1 ano antes, não pode ser alterada.
Com tudo isso, indago a V. Exa.: vamos ficar com elu
cubrações ou vamos realmente ter alguma mudança
para a eleição de 2006? É isso que o povo e todas as
lideranças do Brasil que vão disputar as eleições es
tão aguardando.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Agradeço o aparte a
V. Exa.

Respondendo ao seu questionamento, diria que
daqui a pouco saberemos. Se os ilustres Líderes na
Câmara dos Deputados decidirem colocar a matéria
em votação, teremos chance de aprovar pelo menos
parte do que está sendo proposto.

,-----,.,---.............._-",....,----
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A proposta concebida, que tratou do assunto, é
muito bem elaborada. Ela propõe um conjunto de alte
rações sistêmicas, mas pode o Plenário, por meio de
negociação, excluir algumas dessas questões e aprovar
outras sem que haja prejuízo da proposta.

Não há dúvida de que está difícil encontrar con
senso para assuntos como a lista partidária, o financia
mento público de campanha, a cláusula de desempe
nho para o funcionamento parlamentar e outros. Mas
pelo menos há alí um capítulo .que trata da redução
de custos de campanha com a proibição da utilização
de certos instrumentos que a encarece.

Parece que há um consenso muito amplo sobre
isso tanto na Cãmara quanto no Senado.

Há ainda a redução do prazo da campanha elei
toral de 910 para 45 dias, fazendo coincidir todas as
ações com o momento da propaganda gratuita no rá
dio e na televisão.

Essas matérias têm um amplo consenso. Creio
que, vindo ao plenário, terão aprovação.

Isso contribuirá para melhorar o nosso proces
so eleitoral, para garantir melhor equilíbrio na disputa
entre as forçaspolíticas, embota não seja essencial,
nem determinante para uma lTludança significativa,
porque, a meu sentir, só através da mudança da lei
poderemos chegar a isso.

Ouço, com muito gosto, o Deputado Roberto
Freire.

O Sr. Roberto Freire - Deputado João Almeida,
quero parabenizar V Exa. Conheço-o de vários outros
mandatos. V Exa. é um estudioso da reforma política,
reforma partidária. Nobre Deputado, pode haverdiscor
dâncias pontuais, mas a necessidade de termos outra
institucionalidade creio que é consenso nesta Casa.
Apenas gostaria de salientar que precisamos ter um
certo cuidado de não pensar a reforma político-parti
dária como algo de interesse do Estado. Todo nosso
olhar tem que ser exatamente o inverso. Devemos olhar
o cidadão, sua liberdade, sua plena capacidade de es
colher, e não apenas as limitações que,infelizmente,
ainda permeiam nossa institucionalidade partidária
e eleitoral. Queria lhe dizer isso e parabenizar VExa.
pelo seu trabalho.

O Sr. Co~tâFerreira - Permite-me VExa. um
aparte?

O SR. JOÃO ALMEIDA - Ouço o ilustre repre
sentante do Maranhão.

O Sr. Costa Ferreira - Deputado João Almeida.
admiramos suà inteligência, principalmente no con
cernente àlegisla.ção eleitoral. De modo que, quando
VExa. se manifesta neste plenário, ficamos fascinados
por participar do debate. Os conhecimentos de VExa.
nos estimulam a participar desse debate. A reforma

política de que a Nação precisa deveria ser analisada
com mais tempo, mas V Exa. baseia-se na proposta do
Senado de que seria bom baratear a campanha e evi
tar esse tal de caixa 2. Há uma série de vantagens que
seriam benéficas para a democracia e nos excluiriam
do vexame de estar envolvidos, aqui, ali ou acolá, nas
acusações trazidas à tona em todo o território nacio
nal. Acredito que VExa. já delineou o que seria ideal
para a reforma e que, nesse sent'ido, há consenso.
Se houver boa vontade, será um passo à frente para
melHorar a situação do sistema el~itoral. Poderíamos
fazer a .reforma para 2010 no próximo ano. Agradeço
a V. Exa. e o parabenizo pela sua inteligêntia.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Deputado Costa Ferrei
ra, os elogios' são muito mais da co'rtesia parlamentar
do que do mérito de seu companheiro.

Sr. Presidente, agradeço a VExa. a tolerância.
O SR. PRESIOENTE (Adeldr Vieira) - Ao dar

prosseguimento ao Pequeho Expeqiente, informo aos
Srs. Deputados que, conforme determinação da Mesa,
os pronunciarnentósdados~,corTlO lidos poderão ser en
caminhados diretamente à Mesa, já que o seu anún
cio nos microfóness6 pOde ser feito nos primeiros 30
minutos das~ssão.

O SÁ. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SROPRESIDENTE (AdelorVieira) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR, ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sémrevisão do orador.) - Sr. Presidente, os
Defensores Públicos da União coletaram assinaturas
para a apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição - prpposta que estamos agora encaminhando
à Mesa - que dá nova estrutura à i'nstituição e define
o impo·rtantísslmo papel na sociedade democrática
dessesp'rofissionais. Aliás, quersmos frisar que ten
tamos apresE:lntá-la desde a Constituinte, ma.s não o
conseguimos"p queestamosfazendo agora.

O SR; PRESIDENTE (Adelor Vieira) - A Mesa
recebe a proposição de VExa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, p~ço apalélvra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (AdelorVieira) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente., Sras. e Srs. Parlamentares, começo minha fala
com uma exclamação, que pode até parecer absurda,
mas vou fazê-Ia: o Haiti é aqui!

Assistimos, há pouco mais de uma semana, no
Rio de Janeiro, ex-Capital da República, a um bando
de facínoras - poderia chamá-los de terroristas - aten
tar contra a vida de civis que utilizavam um veículo
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de transporte coletivo. O resultado, Sr. Presidente, foi
que 5 pessoas foram barbaramente chacinadas, sem
contar dezenas de feridos. Os terroristas resolveram,
numa espécie de comunicado à população, atear fogo
num ônibus e queimar as pessoas vivas, entre as quais
uma criança com menos de 1 ano.

Pois bem. Ao que parece, o fato não causou espé
cie. Não vi clamor nas ruas nem indignação por parte
dos órgãos da mídia, sequer uma ou outra observação
pontual nesta Casa.

Passaram-se 4 ou 5 dias. A Polícia Militardo Rio
de Janeiro, como dizem, dando o troco, subiu o morro
e matou 4 pessoas, entre as quais um menino de 11
anos de idade. Igualmente, diante desses crimes, não
ouvi a voz roucas das ruas, não senti o clamor popular.
Não vi sequer acerca desse episódio manifestações
no plenário desta Casa.

O que está acontecendo? Estamos todos aneste
siados? Será que consideramos terrorismo apenas o que
ocorre na terra dos outros? Nós mandamos tropas ao Haiti
não para nenhuma guerra, porque ali não havia guerra,
mas para assegurar um mínimo de respeito aos direitos
humanos, para garantir um mínimo de organização naque
le país em que o Estado não mais existe. Se mandamos
tropas para o cumprimento dessa função, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, eu indago: o que fazem nos
sas autoridades, as entidades não-governamentais, os
variados segmentos da sociedade civil organizada? Será
acham normal o clima que vivemos no País?

Sr. Presidente, a pior coisa que poderia suceder
conosco seria a anestesia, a acomodação, a aceitação
desses fatos como se normais fossem. Seria a negativa
do Estado de Direito e de uma sociedade organizada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO DE FABINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, mais uma vez venho à tribuna preocupado
com a situação dos agentes comunitários de saúde.

Tive conhecimento de que, infelizmente, há pou
cas horas, foi assaltado um ônibus com mais de 50
agentes comunitários de saúde que vinham da Bahia
para pressionar as Sras. e os Srs. Deputados a votarem
a proposta de emenda constitucional que resolverá de
forma definitiva seus problemas. Todos foram humilha
dos, e estão chegando a Brasília a duras penas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa im
portante PEC resolverá o problema de mais de 250 mil
agentes comunitários de saúde, homens e mulheres
que cuidam da saúde dos mais carentes do País.

Conclamamos os Líderes partidários e o Presi
dente Aldo Rebelo para que coloquem essa matéria
em pauta. Ela precisa ser discutida e votada imedia
tamente, para solucionar o problema desses pobres
agentes comunitários de saúde. Aliás, neste momen
to, eles estão fazendo uma manifestação nesta Casa,
pedindo o apoio das Sras. e Srs. Deputados.

Na semana passada, a matéria estava na pauta,
mas nesta semana, infelizmente, já não está mais. Na
próxima semana, os Prefeitos farão idêntica peregri
nação a esta Casa: mais uma vez, virão cobrar dos
Deputados, dos Líderes e do Presidente da Câmara
a votação da reforma tributária.

Precisamos cumprir esse compromisso. O Presi
dente Lula, o Ministro Antonio Palocci e o Presidente
Aldo Rebelo se comprometeram em colocar essa im
portante matéria na Ordem do Dia.

Por fim, Sr. Presidente, desejo registrar que, no
último domingo, tive a honra e o prazer de receber o
Troféu Tracajá, outorgado pelo Bloco Tracajá, do Mu
nicípio de Feira de Santana.

Não se trata de um prêmio em que o beneficiado
tenha que pagar para recebê-lo. Além disso, a sua con
cessão consegue colocar no mesmo ambiente todos
os segmentos da sociedade que contribuem social,
econômica e politicamente para o desenvolvimento
de Feira de Santana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Fernando de
Fabinho, o Sr. Adelor Vieira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. José Thomaz
Nonô, 1º Vice-Presidente.

O ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje,
quero referir-me à BR-470, rodovia que liga a BR-116
à BR-1 01, cortando o Vale do Itajaí.

Nesta semana, esteve em nosso Estado o Ministro
Alfredo Nascimento, que liberou recursos da ordem de
9 milhões de reais para a restauração daquela estra
da. Lamentavelmente, porém, devido ao mau tempo e
à exigüidade do tempo de que dispunha, S. Exa. não
pôde visitá-Ia.

Sr. Presidente, há um clamor da sociedade ca
tarinense, principalmente daqueles que necessitam
trafegar nessa rodovia, sobre a necessidade de sua
completa restauração e, sobretudo, de um projeto que
viabilize sua duplicação.

__________________. M_......_M_MOM.~.-. ~_M'_~·"~"···
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o nobre Deputado Edinho Bez, por exemplo, um
dos mais eficientes Secretários de Estado de Transpor
tes do Estado, sabe da importância dessa obra.

A sociedade está se organizando para cobrar, com
mais ênfase e urgência, não só a restauração completa
dessa rodovia, mas também a sua duplicação.

Na semana retrasada, participamos de importante
audiência pública, organizada pela Câmara de Vere
adores de Blumenau, que, por meio dos Vereadores
Marçal, Jovino e outros, está se mobilizando para sen
sibilizar o Governo. Estão programadas paralisações
na BR-470, onde só neste ano 116 pessoas perderam
a vida, vítimas de acidentes.

Quero deixar registrado que vamos nos mobili
zar, ao lado da Associação Comercial e Industrial de
Blumenau, da Câmara de Vereadores de Blumenau,
das lideranças do Vale do Itajaí e das autoridades do .
Estado em favor da restauração e, sobretudo, da du
plicação dessa importante rodovia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peçoapala.vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V. Exa. a palavra.
OSR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB- RR.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
uso a tribuna para falar sobre a liberação das emendas
parlamentares ao Orçamento.

O jornal C()rreio Braziliense, edição de hoje, pu
blica matéria sobre o assunto, referindo-se à liberação
de emendas como se fosse algo de outro mundo. Nós
sabemos, poréin, que se trata do simples cumprimen
to da lei orçamentária. Infelizmente, somente agora.
no apagar das luzes do ano, os recursos estão sendo
liberados. Mas graças a Deus eles estão sendo libe
rados. Assim, veremos os resultados nos Municípios
carentes, que necessitam dos recursos provenientes
das emendas; individuais. E o que deve ser ressaltado,
Sr. Presidente, é que, segundo a proposta de liberação,
todas as emendas individuais referentes ao Ministério
da Saúde serão liberadas. Graças a Deus!

Na semana passada, tive oportunidade de usar
esta tribuna a fim de chamar a atenção da Casa para
matéria veiculada pela revista IstoÉ sobre a situação
de calamidade da saúde no Brasil. Espero que, com
esses recursos, possamos pelo menos amenizar a dor
daqueles que sofrem e necessitam de assistência para
tratar de sua saúde.

Os Governos Lula e Fernando Henrique Cardoso
tomararndecisões semelhantes. No entanto, Fernando
Henrique, segundo a imprensa, liberou mais recursos
para a saúde.qlle o Presidente Lula em 2005.

Por isso, se alterarmos a lei orçamentária, fazendo
com que o Orçamento seja impositivo, começaremos a
ver melhores resultados nos Municípios e nos Estados da
Federação e a diminuição dos problemas do nosso povo,
que tanto sofre com medidas que, infelizmente, retardam
seu desenvolvimento econômico e bem-estar social.

Deixo bem claro que não estou pendendo nem
para um lado nem para outro. Apenas quero que se
faça justiça, que se cumpra a lei, para que o povo bra
sileiro seja bem atendido, para quelnão fiquemos so
mente em falácias e para que coloquemos em prática
a eficiência existente em cada um de nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A Pre

sidência convida oS Srs. Deputados para comparecerem
ao p'lenário. Tão logo atinjamos o qubrum, terá início a
Ordem do Dia. Faltam rT)~nos de 1o!pr~senças.

'0 SR. JOÃQ MENDES DE JESUS - Sr. Presi
dente, peçoapal!:lyra pelaordem: .

, O SR. PRESIDENTE (José TI1Glllaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra. ....<... :

O SR~JÓÃO MENDES DE JESUS (PSB - RJ.
Pel~ ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras...~. Srs. Deputados, assumo a tri
bunflpara relatar fatos que,na lT'inha visão, na vi
são Idos evangélicos edos homens de boa vontade
eva~gélicos ou hão,. que. usafn a' do~sciência com~
instrumento dedi.~cernimentópar$avaliar os fatos,
os acontecimemtosrdé forina justa! elucida, indicam
- e é o que proclamoaosPar'lamentares aos funcio
náripspresentes"e ·kos ,cidád~ósq'ue m~ vêem pela
TV Câmara eme 'Óuvem pela iRadib Câmara - que a
Igreja Universal dóBeino de [i}eu~bstásendovítima
de preconcêit.c>r~'igiosoedecen~Gr~.

O Instituto Naci?MII deTraCliçãbie Cultura Afro-Bra
sileira - INTEGABe.:bCehtro dê Est~d6sdas Relações
de Trabalho -C~ERT querem imRe<Jir, que os progra
mas religiosoS'da Universal sejamt~atlsmitidos, com o
propósito de darem respostas ao qUe essas entidades
considerarám,aomeuentender éqUivocadamente, des
respeito praticado co~tralelaspeloRrbgrama evangélico
SOS Espiritual; da TV Record edi:{Rede Mulher.

Os procéssbscontra a Rede i Record e a Rede
Mulher tramitam na5ªVaraFederal Cível do Estado de
São Paulo e têm sido objeto de cele.~rhase contendas
entre homens e mulheres que pensam diferente e, por
isso, defendem idéia.s e valores antagônicos - idéias
e valores que estão sendo agora analisados, ponde
rados e avaliados pela Ju~tiça paulista.

A verdade, Sr. Presidente, é qllegrupos de afro
descendentes. fiéis de religiões aÚo~brasileiras, utili
z~~-se de ações perante aJustiça.dão para conquistar
direito de resposta, mas, sim, paracensurar e, mais do
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que isso, tirar do ar o programa SOS Espiritual, que
apenas ajuda pessoas a superar seus males, suas
agruras, suas dificuldades materiais e espirituais, le
vando-lhes força e discernimento para resolver seus
problemas em vida e, com isso, alcançar nem que seja
um pouco de felicidade e de satisfação.

Por intermédio desses processos judiciais, es
sas entidades querem censurar os fiéis que, por livre
arbítrio. optaram pela religião mais consentânea com
seu modo de ser e seus princípios. Mais do que direito
de resposta, porém, o INTECAB e o CEERT querem
extinguir o programa SOS Espiritual. Ora, se os fiéis
querem relatar como eram as respectivas vidas reli
giosas antes da Igreja Universal é direito deles assim
fazê-lo, direito garantido pela Constituição Federal, e
ninguém pode fazer nada contra essa atitude.

A Igreja Universal do Reino de Deus é aberta a to
das pessoas, independentemente das religiões que prati
cam ou praticaram. Todos têm acesso livre aos cultos da
Universal, bem como têm voz ativa, isto é, o poder de se
comunicar com aqueles que estão dispostos a ouvi-los e
levar-lhes as palavras do Deus que se transformou em
homem, personificado no Senhor Jesus Cristo.

Sr. Presidente, além de querer censurar o teste
munho daqueles que têm algo a dizer, em busca de
sua fé e comunhão com Deus, as entidades citadas
querem, na verdade, tirar o programa SOS Espiritual
do ar, baseando-se para isso em alegado preconceito e
na prática de contra-informação, uma vez que afirmam
que a Universal desqualifica as religiões afro-brasileiras,
acusação que não faz o menor sentido, porque essa
instituição religiosa tem entre seus membros milhões
de afro-descendentes, iguais a mim, que procuram nos
espaços de orações buscar Jesus Cristo e redimensio
nar seus problemas, além de reiterar sua fé.

Contudo, Sr. Presidente, as questões não ficam
somente no âmbito do programa SOS Espiritual. O IN
TECAB, por intermédio do Secretário de Justiça de São
Paulo, Dr. Hédio Silva Júnior, acusou a Universal de dis
criminação e de pregação ao ódio. O Sr. Hédio Silva Jú
nior é o patrono do INTECAB, e, quando acusa a Igreja
de ser intolerante, na verdade demonstra intolerância
e preconceito contra os evangélicos. em sua maioria
pessoas simples, do povo, muitas vezes, de forma pre
conceituosa, chamadas de fanáticas, de ignorantes e
acusadas de não terem visão dos preceitos da vida, o
que de forma alguma corresponde à realidade.

Por outro lado, no Estado da Bahia, foi ajuizada
ação cível pública na 4ª Vara Federal, patrocinada pelo
Ministério Público, em virtude de o Bispo Edir Mace
do. da Igreja Universal do Reino de Deus, ter escrito
e publicado o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses
ou Demônios? ,

A ação preconiza a proibição da venda e circu
lação da obra.

A ação judicial quer calar o Bispo Edir Macedo
e fere frontalmente a Constituição Federal e a Lei de
Imprensa. Não é porque pessoas lêem determinado
livro que elas têm de aderir ao que nele está escrito. As
pessoas têm discernimento e sabem o que é melhor
para si. Não é possível que, depois de se livrarem de
uma ditadura militar que durou 21 anos, os brasileiros
tenham de novamente ver repetida e implementada a
censura, um ato discricionário, um ato de força.

O livro não é preconceituoso e não discrimina,
assim como não o faz programa SOS Espiritual. A so
ciedade brasileira não pode ficar à mercê de grupos
ou entidades que, ao se sentirem atingidas. queiram
censurar, calar as pessoas. Que se lute pelo direito de
resposta, se assim for entendido pela Justiça, mas que
não se pretenda proibir a livre expressão, o livre pen
samento. Esses princípios são inerentes ao homem e
à sua condição de ser pensante.

O livro submete ao leitor seu conteúdo. Ninguém
é obrigado a concordar com o que nele está escrito.
Aliás, o próprio título do livro encerra uma indagação.
Portanto, quem vai fazer valor de juízo é o leitor, bem
como é ele quem pondera sobre muitos e muitos ou
tros livros que dissertam sobre temas polêmicos - e
nem por isso provocam celeuma ou guerra.

Espero, Sr. Presidente, que a Justiça seja justa e
que nós, homens e mulheres, pratiquemos o diálogo. A
Igreja Universal do Reino de Deus, além de ser uma Casa
dedicada aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é um
fórum de debates, no sentido de as pessoas compreen
derem e colocarem em prática os ensinamentos Daquele
que veio para nos salvar dos pecados. Não podemos.
portanto, buscar nossos direitos através da censura que
é violência, e o Brasil e o seu povo sabem muito bem do
que estou falando. A Igreja Universal querviver em paz e
ajudar a edificar uma sociedade humanitária, igualitária,
justa, democrática, baseada no Direito e no respeito às
tradições e à cultura do povo brasileiro.

É tudo o que eu tenho para dizer no momento.
Solicito, Sr. Presidente, que este pronunciamen

to seja veiculados nos órgãos de comunicação desta
Casa. bem como no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V.Exa. a palavra. _
O SR. PAULO MAGALHAES (PFL - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é extremamente importante ressal
tarmos desta tribuna a satisfação do povo de Vitória
da Conquista diante da sensibilidade demonstrada
pelo Presidente da Caixa Econômica Federal - CEF,
Jorge Eduardo Levi Mattoso, e pelo Diretor-Presiden
te da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, Gilton
Pacheco de Lacerda, que, atendendo à reivindicação
de 495 famílias daquela cidade, acordaram com o Go-

------------------_.,--_... --~--,
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vernador da Bahia, Paulo Ganem Souto, receber do
Governo Estadual, em FCVS, todo o débito dos mu
tuários do Jardim Serrana 11.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna destacar a importância de sensibilidade em
homens públicos. Nesse contexto, faço questão de real
çar a figura do Senador Antonio Carlos Magalhães, que
fez e faz do seu ideário de vida lutar pela Bahia e pelos
baianos, numa demonstração deamor à coisa publica.

Graças à sensibilidade do Governador da Bahia,
do Presidente da CEF e do Diretor-Presidente da EM
GEA, 495 famílias de Vitória da Conquista não serão
despejadas. É assim que se procede; é desta maneira
que temos de conduzir o Brasil, com sensibilidade, al
tivez e seriedade, ao contrário do que se queria fazer
- despejar aquelas 495 famílias.

APRESENTAMPROPOS/ÇÓES

o leilão foi marcado, mas, graças à atitude do
Governador da Bahia, do Presidente da CEF e do Dire
tor-Presidente da EMGEA, será suspenso, e ninguém
em Vila Serrana 11 vai pagar um tostão. O Governo da
Bahia, por meio de FCVS do Estado, vai pagar o dé
bito dos mutuários.

Também o Governo Federal, por meio da CEF e
da EMGEA, mostrou sensibilidade, ao dar habitação
digna àquelas famílias. Essa é a obrigação dos Go
vernos Federal e Estadual.

Sr. Presidente, a Bahia dá um exemplo para o
Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições

a apresentar queiram fazê~lo.

Autor Proposição
Carlos Nader PL 6321/2005

Carlos Nader PL 632212005

Carlos Nader INC 7105/2005

Carlos Nader INC 7 I 0612005

Carlos Nader INC 7107/2005

Carlos Nader INC 7 I 08/2005

Carloll Nader INC 7109/2005

Carlos Nader INC 71 I 0/2005

Carlos Nadei" INC 7 1 1 112005

Carlos Nader INC 71 I 2/2005

Carlos Nader INC 7 1 13/2005

Carlos Nader INC 7114/2005

Carlos Nader INC 7 I 15/2005

Carlos Nader lNC 71 1612005

Carlos Nader INC 7117/2005

Carlos Nader INC 7 I 18/2005

Carlos Nader INC 71 19/2005

Carlos Nader INC 7120/2005

Carlos Nader INC 7121/2005

Carlos Nader INC 712212005

Carlos Nader INC 7 12312005

Carlos Nader lNC 7 I 2412005

Ementa
Detennina que toda propaganda distribuída em panfletos nas
ruas, traga o preço do produto i:rnpresso e dá outras
providências.
Determina que os órgãos cOlnpetentes constnULnl ginâsios
poJiesportivos ~pecificos para o paradesporto e lazer das
pessoas portadoras de deficiências e dá outras providências.
Sugere ao Minist'ério da Educação a implantação do Prognuna
Fazendo Escol~ no Município de Campos dos Goytacazes 
RJ.
Sugere ao Ministério da Educação :li, implantação do Progrwna
Fazendo E,;col~ no Município de Cantagalo - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a ímplantação do Programa
Fazendo Escolá no Município de Carapebús • RJ.
Sugere ao Mini~tério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Cardoso Moreira - RJ.
Sugere ao MinistériO da Educação oi implantação do Progrtuna
Fazendo Escola no Município de Angra dos Reis - RI.
Sugere'ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Municipio deA~ribé - RI.
Sugere,ao Ministério da Educação a inlplantação do Prognuna
Fazendo EscolA 'no Município de,.ArilrUaIlla - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a itinplantação do Programa
Fazendo Escola ,no Municipio de "Areai -RI.
Sugere ao Ministério da Educação a ifuplantação do Prognuna
Fazendo Escol,'.!noMuniCfpio de Arraial do Cabo - RJ.
Sugere' ao Ministério da Educaçào .i, implantação do Programa
Fazendo E,;cola ,no Município deArrnação de Búzios - RI.
Sugere' ao Mini~térioda Educação á iinplamação do Progra:rna
Fazendo Escola.no MuniCípio de Barra do Picai - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a itnplantação do Programa
Fazendo EscolaJ1o Município de,ltâgUaí - RJ.
Sugere ao Mirlistérioda Educação a iinplantação do Programa
Fazendo Escolaho Município de lUÜv~ - RJ.
Sugere ao Ministério.da Educação a itnp'lantação do Prognuna
Fazendo Escola no Município de B~Mansa;. R.1.
Sugere ao Ministério da Educação a ihtplantaçâ.o do PrograD1a
Fazendo Escola no Município de BdfOtd Roxo' - RJ.
Sugere ao Minis.tério da t=:ducação a im..,lantação do Prognuna
Fazendo Escola no Munidpio de Bom JardIm ~ RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a lmplantação do Progra:rna
Fazendo Escola no Município de Bom Jesus de ltabapoana 
RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Prognuna
Fazendo Escola no Municipio de Cabo Frio - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escoia no Município de Cacl!-oeirdS de Macacu - RJ.
Sugere ao Miriistério da Educação a jrnplantação do Prognuna.
Fazendo Escola no Município de Canlbucí - RJ.
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Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Eduardo Gomes
Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Antonio
Mendes Thame

INC 7125/2005

INe 712612005

INC 7127/2005

JNC 7128/2005

INC 7129/2005

INe 7130/2005

INC 7131/2005

INe 713212005

INC 7133/2005

INC 7134/2005

INC 7135/2005

INC 713612005

INC 7137/2005

INe 713812005

PL 6323/2005
INe 7139/2005

INC 7140/2005

INe 714112005

INe 714212005

INC 7143/2005

lNe 7144/2005

INe 7145/2005

INC 7146/2005

INC 7147/2005

Carlos REQ 16212005
CPl DA
BIOPIRATARlA

Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Conceição de Macabu· RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Cordeiro - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo EScola no Município de Duas Barras - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Duque de Caxias - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Engenheiro Paulo de Frontim
- RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Guapimirim· RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de 19uaba Grande - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de ltaboraí - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Laje do Muriaé - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Macaé - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantaçào do Programa
Fazendo Escola no Município de Macuco - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Magé - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Mangaratiba - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Municipio de Carmo - RJ.
Altera o art. 17 da Lei nD 7.347, de 24 de julho de 1985.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Casimira de Abreu - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantaçào do Programa
Fazendo Escola no Município de Comendaclor Levy Gasparian
- RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Nova Friburgo - Rl.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Nova Iguaçú - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Itaocara - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de ltaperuna - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Itatiaia - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Japeri - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Piraí - RJ.
Requer a prorrogaçào do prazo de funcionamento da CPI
destínada a investigar o tráfico de animais e plantas silvestres
brasileiros, a exploraçào e comércio ilegal de madeira e a
biopirataria no País, eor noventa dias.
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Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

INe 7148/2005

INC 7149/2005

INC 7150/2005

JNe 715l!2005

INe 7152/2005

INC 7153/2005

INC 7154/2005

INC 7155/2005

!Ne 7156/2005

INC 7157/2005

INe 7158/2005

INe 7159/2005

INe 7160/2005

INe 716I12005

INC 7162/2005

!Ne 7163/2005

INe 716412005

INC 7165/2005

INC 7166/2005

INe 7167/2005

INC 7168/2005

INC 7169/2005

INC 7170/2005

INC 717112005

INC 7172/2005

!NC 7113/2005

INC 7174/2005

Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Maricá - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Mendes - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Mesquita - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Miguel Pereira - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Esc()la no Municipio de Miracema - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Natividade - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Nilópolis - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo' Escola no Município de Niterói - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a·implantação do Progranla
Fazendo. Escola no Munidpio de Rio Claro - RJ.
Sugere ao Ministério da Educaçãd a implantação do Programa
Fazendo: Escola no Município de Rio das Flores - RJ.
Sugere ~o Ministério daEducaçào a'llnplantação do Programa
Fazendo Escola no Murncípio de Rio das.Ostras - RJ.
Sugere ao Ministério da Educaçào ainipIantação do Programa
Fazenoo. Escola no MUnicípio de do Rio de Janeiro - RJ.
Sugere ao Ministério da Educaçãó a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município deS3l1taMana Madalena - RJ.
Sugere ab Ministerio da· Educaçào a implantaçãb do Programa
Fazendo Escola no Município de •Santo:Alltônio ide Pádua - RJ.
Sugere ao Ministério daEdU:c~ão a iltiplah.tação do Programa
Fazendo Escola no Município de Parac<imbi - RJ.
Sugere ao Ministério da Edutação a impb.ri.ta:çãb do Programa
Fazendo Escola noMuniCíPi~deParailiado Sul- RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a inipla:htaçãb do Programa
Fazendo Escola no Mimicípio.deParal}i - Rl.
Sugere ao Ministério ~a Edudação ai~pt<lIltaçàodo Programa
Fazendo Escola ,no Munic'ípiode:Baty'do Alfc:res - RJ.
Sugere ao Ministéri? da Edubação ai ilrlplantaçào do Programa
Fazendo Escola,no M~nieípiodePeti"óPc:ilis- RJ~
Sugere ao Ministério da Educação ai ;ibiplalitação do Programa

I ;. : , ",i, .11 '

Fazendq EscolaDO MlmicípiddePipheirill- RJ. '
Sugere ao Mini~téri? da·Ei!lucação ain1~~ahtação do Programa
Fazendo Escalamo Municípi~dePdrto'Í{eal- RJ.
Sugere .ao Ministério da Ecl~açâoaiIT1pl~taçãodo Programa
Fazendo Escola' nn Munidpi@ de Qmiti~ -lU.
Sugere ao Ministério da EdUl.:ação 8;.irriplilntaçã6 do Programa
Fazendo Escola no Município de Qüeimados - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a ÍnW1antaçào do Programa
Fazendo Escola no Município de QUlissamã - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Resende - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a iInplantação do Programa
Fazendo Escola no MuniCípio de Rio Bonito - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Pro~
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Carlos Nader INC 7175.12005

Carlos Nader INC 7176/2005

Carlos Nader INC 717712005

Carlos Nader INC 7178/2005

Carlos Nader INC 7179/2005

Carlos Nader INC 7180/2005

Carlos Nader INC 7181/2005

Carlos Nader INC 7182/2005

Carlos Nader INC 7183/2005

Carlos Nader INC 7184/2005

Carlos Nader INC 7185/2005

Carlos Nader INC 7 J86/2005

Carlos Nader INC 7187/2005

earlos Nader INC 7188/2005

Carlos Nader INC 7 I89/2005

Carlos Nader INC 7190/2005

Carlos Nader INC 7191/2005

Carlos Nader TNC 7192/2005

Carlos Nader INC 7193/2005

Carlos Nader INC 7194/2005

Carlos Nader lNC 7195/2005

Carlos Nader INC 719612005

João Grandào INC 7197/2005

Carlos Nader PL 6324/2005

Carlos Nader PL 6325/2005

Fazendo Escola no Município de São João de Meriti - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de São José de Ubá - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de São José do Rio Preto - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de São Pedro da Aldeia - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de São Sebastião do Alto - RI.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Sapucaia - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Saquarema - RJ.
Sugere ao Minístério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Porciúncula - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Seropédica - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Sílva Jardim - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Sumidouro - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Tanguá - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Municipio de Teresópolis - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Trajano de Moraes - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Três Rios - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Valença - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Varre-Sai - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Vassouras - RJ.
Sugere ao Mmistério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Volta Redonda - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Sào Fidélis - RJ.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola 110 Município de São Francisco de ltabapoana
- RJ.
Sugere ao Ministério da Educaçào a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de São Gonçalo - RJ.
Sugere ao Mini!\tério da Educação a implantação do Programa
Fazendo Escola no Município de Sào João da Barra - RJ.
Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a
renegociação do pagamento de parcelas.
Concede incentivo fiscal às empresas de todo o território
nacional que finnarem contrato de trabalho com pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veiculos de
comunicação de massa em todo o território nacional, tais
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Carlos Nader PL 6326/2005

Gonzaga Patriota PL 6327/2005

Conselho de Ética e REQ 34&4/2005
Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados
(biênio 2005-2007).
Gonzaga Patriota PL 6328/2005

Milton Cardias INC 71 98/2005

Renato Casagrande INC 7199/2005

Carlos Willian PL 6329/2005

Sandes Júnior PL 6330/2005

Ney Lopes PLP 32312005

Ney Lopes PLP 324/2005

Mauro Benevides REQ 3485/2005

Roberto Freire PEC 48712005

André Figueiredo PL 633112005

Maria Helena PEC 488/2005

Poder Executivo PL 6332/2005

Luiza Erundina

José Roberto Arruda

Eduardo Sciarra

Eduardo Paes

como: jomaís, revistas, rádio. televisão e outros, só poderá
divulgar casos de seqüestro, quando autorizada pela família da
vítima.
Concede incentivo fiscal às empresas de todo o território
nacional que firmarem convênios com os presídios para o
emprego de mão de obra carcerária.
Denomina a nova Ref"maria de petróieo de PEde Refinaria
Abreu e Lima.
Solicita a prorrogação dos prazos para a conclusão dos
Processos de nOs 08, 09, 10, lI, 12, 13,14, 15,16, 17, 18, e 19
de 2005 (Representações de nOs 43,44,46,47,48,50,51,52,
53,54,55 e 57 de 2005).
Denomina a Ferrovia Transnordestina de Ferrovia Miguel
Arraes de Alencar
Sugere ao Ministério da Saúde a atualização dos valores pagos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a seus pre~tadores.
Sugere ao Excelentissimo Senhor Ministro de Esrado da Saúde
alterações 110 programa "Saúde da Família".
Dispõe sobre os horários de funcionamento de
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, nos
municípios com população superior a cem mil habitantes.
Altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1:997, para dispor
sobre oar~hlivamentode auto de infração..
Regulatnenta o artigo 43 da Constituição Federal, cria o
complexo geoeconômico e social do Nordeste; Norte e Centro-
Oeste e dá outras pl"Ovidências. .
Dispõe sobre a compensação de creditos entre órgãos da
Administi~Ção Pública. direta e indireta, .e as empresas
privadas, para os fins que especifica, e dá outras pl"Ovidências.
Requer;reálizaçào de Sessão Solene destiOadaa reverenciar a
memória do Monsenhor Murilo de Sá Barreto.
Dispõeisôbre a Det~nsoria Pública, suas atribuições, garantias,
vedações edá outraS providências.
Altera o art. 2° da Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para
incluir ()s,pacientes em tratamento para tuberculose entre os
beneficiários do Programa Bolsa Familia.
Dá novh r~açào ao art. 31 da Emenda Cmlstitucional n° 19, de
199&.
Dá nova redação aos arts. 20 e 123 do Decreto-Lei n° 73, de 2l
de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados e regula as operações de seguros e

I
resseguros..

REQ 348612005 Requeremos. nos tennos do art. 6& do Regimento Interno, a
convocação para o dia 12 de novembro de 2006, de Sessão
Solene da' Câmara dos Deputados para prestar hori1enagens à
Caritas Brasileira, em razão da comemoração de seu Jubileu de
Orno.

REQ 3487/2005 Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados a realizar-se no mês de dezembro, em homenagem
ao aniversário do arquiteto Oscar Niemeyer.

PL 6333/2005 Altera a Lei na 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para tomar obrigatória a inserção da
ifiagem da bandeira do Brasil nas placas dos veículos

registrados no território nacional.
PL 6334/2005 Institui o dia Nacional do ADESGUIANO, a ser comemorado,

anualmente, no dia 07 de dezembro
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB
Almir Sá PL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Coronel Alves PL
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 2

PARÁ

José Priante PMDB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PMDB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Miguel de Souza PL
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia 3

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Júnior Betão PL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB
Costa Ferreira PSC

Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Antenor Naspolini PSDB
Ariosto Holanda PSB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
José Linhares PP
José Pimentel PT
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Wellington Roberto PL
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Maurício Rands PT

---------"----------------,---------------.-,,~ ..~........~.. ,
...........1"... 10
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Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa POT
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes POT
Jorge Alberto PMOB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDS
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDS
João Leão PP
José Carlos Araújo PL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDS
Luiz Alberto PT
Luiz Sassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Severiano Alves POT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Ana Guerra PT
Carlos Willian PMDB
Cleuber Carneiro PTB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PPS
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL

João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PSB
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PSB
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMOB
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Vadinho Baião PT
Virgílio Guima.rães PT
Total de Mil1as Gerais: 30

EspíRITO SANTO

Manato POT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMOB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Dr. Heleno PSC
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo CunhaPMDB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
João Mendes de Jesus PSB
José Divino PMR
Josi;:l.s Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PPS
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Reinaldo Betão PL
Sandro Matos PTS
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
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Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PMDB
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Edinho Montemor PSB
Edna Macedo PTB
Fernando Estima PPS
IIdeu Araujo PP
Jamil Murad PCdoB
João Batista PP
João Herrmann Neto PDT
José Eduardo Cardozo PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Vicentinho PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PP
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL
José Roberto Arruda PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Pedro Canedo PP

Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PMDB
Cláudio Rorato PMDB
Giacobo PL
Gustavo Fruet PSDB
Iris Simões PTB
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Vitorassi PT
Total de Paraná: 13

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Alceu Collares PDT
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Pompeo de Mattos PDT
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Tarcísio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
lista de presença registra o comparecimento de 268
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262, DE 2005
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único da Medida
Provisória nº 262, de 2005, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Inte
gração Nacional, no valor de R$30.000.000,OO,
para o fim que especifica. Pendente de pa
recer da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 1-11-05
PRAZO NA CÂMARA: 15-11-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 3-12-05

(46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi
sória e às emendas à ela apresentadas, pela Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
ao Sr. Deputado Iberê Ferreira.

O SR. IBERÊ FERREIRA (PSB - RN. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, passamos a proferir parecer à
Medida Provisória nº 262, de 18 de outubro de 2005,
que abre créditoextrabrdinário, em favor do Ministé
rio da Integração Nacional, no valor de 30 milhões de
reais, para OS fins que especifica.

I - Relatório

Com base no art. 62, combinado com o art. 167,
§ 39 , da Constituição Federal, o Exmo. Sr. Presidente
da República encaminhou ao Congresso Nacional, por
intermédio da Mensagemnº 145/2005, a Medida Pro
visória nº 262 (publicada .no Diário Oficial da União
de 19 de outubro, que abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional.

Conforme a Exposição de Motivos que acompa
nha a referida mensagem presidencial, o crédito tem
por finalidade socorrer a população atingida pela for
te estiagem ocorrida no Estado do Amazonas, o que
acarretou o desabastecimento alimentar e de combus
tível nas comunidades ating'idas, além de falta de água
potável e o aumento de doenças.

Informa a citada Exposição de Motivos que a
seca comprometeu o sistema de transporte hidroviário
da região, principal via de Ip'cesso das comunidades
ribeirinhas, e atinge mais de 28 dos 61 Municípios do

Estado, castigando uma população estimada em 167
mil residentes em 914 comunidades isoladas.

A urgência e a relevância da matéria são justificadas
pela extensão do desastre e pelos graves danos humanos,
materiais e ambientais oriundos da forte estiagem.

Os recursos para a viabilização desse crédito são
provenientes do superávit financeiro apurado no Balan
ço Patrimonial da União no exercício de 2004.

Foram apresentadas 19 emehdas à Medida Pro
visória no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O art. 5º da Resolução nº 1,de 2002-CN, que dispõe
sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas
provisórias a que se referemo art. 62, prevê que o parecer
ao crédito extraordinário deve ser único, contendo manifes
tação sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional,
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência,
de adequação financeira e orçamentária.

Do exame da Medida Provisória do crédito extra
ordinário, verificou-seque a iniciativa atende aos pres
supostos constitucionais de admissibilidade referentes
à relevância, à urgência e à. imprevisibilidade previstos
nos arts. 62 e 167, §' 3, da Constituição, haja vista a
necessidade de atuaçã<> imediata e eficaz do Governo
Federal nas ações objeto do crédito extraordinário.

Mérito

O crédito extraordinario destina recursos para
o atendimento de despesas de extrema necessidade
no âmbito da competência do Ministério da Integração
Nacional. Os recursos consignados têm porfinalidade
atenuar a situação da população atingida pela forte
e prolongada estiagem ocorrida no Estado do Ama
zonas, o que provocou danosas conseqüências para
as comunidades atingidas. Como resultado tem-se o
desabastecimento alimentare de combustíveis, além
da falta de água potável para o consumo e aumento
de doenças, o que torna imprescindível e necessária
a imediata intervenção do Governo Federal.

No que se' refere às emendas apresentadas ao pre
sente crédito eXtraordinário, as de nºs 1 a 3, 9 a 12, 18 e 19
devem ser consideradas inadmitidas, por contrariar dispo
sitivos constitucionais e lE1gais que disciplinam a matéria.

As Emenda: nºs 4, 8, 13 e 17, não obstante o reco
nhecimento dos nobres propósitos n~las contidos, devem
ser rejeitadas, pOIS a si!Ja'eventual aprovação comprome
teria a integridade do crédito extraOrdinário, em prejuízo
da eficácia das inadiáveis ações néle contidas.

Diante do exposto, sdmos faVoráveis à aprovação
da Medida Provisória nº 262, nostermos propostos pelo
Poder Executivo, tendo por inadmitidas as Emendas nºs. 1
a 3, 9 a 12, 18 e 19 e rejeitadas as Emendas nºs 4, 8, 13,
17, apresentadas ao presente crédito extraordinário.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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PARECER Nº ,DE 2005-CN

Parecer sobre a Medida Provisória nº
262, de 18 de outubro de 2005 (Publicada no
DOUem 19-10-2005), que"Abre crédito extra
ordinário, em favor do Ministério da Integra
ção Nacional, no valor de R$30.oo0.000,OO,
para os fins que especifica".

Autor: Poder Executivo
Relator: deputado Iberê Ferreira

I - Relatório

Com base no art. 62, combinado com o art. 167.
§ 3º da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República encaminhou ao Congresso Na
cional. por intermédio da Mensagem nº 145/2005-CN (nº
719/2005, na origem), a Medida Provisória nº 262, de 18
de outubro de 2005 (Publicada no DOU em 19-10-2005),
que "Abre crédrto extraordinário. em favor do Ministério da
Integração Nacional. no valor de R$30.000.000,Oü (trinta
milhões de reais). para os fins que especifica".

Conforme a Exposição de Motivos nº 236/2005/
MP, que acompanha a referida Mensagem Presidencial,
o crédito tem por finalidade socorrer a população atin
gida pela forte estiagem ocorrida no Estado do Ama
zonas, o que acarretou o desabastecimento alimentar
e de combustível nas comunidades atingidas, além de
falta de água potável e o aumento de doenças.

Informa a citada Exposição de Motivos que a seca
comprometeu o sistema de transporte hidroviário da
região, principal via de acesso das comunidades ribei
rinhas e atinge mais de 28 dos 61 municípios do Es
tado, castigando uma população estimada em 167 mil
pessoas residentes em 914 comunidades isoladas.

A urgência e a relevância da matéria são justificadas
pela extensão do desastre e pelos graves danos humanos,
materiais e ambientais oriundos de forte estiagem.

Os recursos para viabilização deste crédito são
provenientes de superávit financeiro apurado no Ba
lanço Patrimonial da União do exercício de 2004.

Foram apresentadas 19 (dezenove) emendas á
medida provisória em exame, no prazo regimental.

É o relatório.

li - Voto do Relator

O art. 50, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que dispõe
sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas
Provisórias a que se refere o art. 62, da Constrtuição Fe
deral, prevê que o Parecer a crédito extraordinário deve ser
único, contendo manifestação sobre a matéria quanto aos
aspectos constrtucional, inclusive sobre os pressupostos
de relevância e urgência, de mérito, de adequação finan
ceira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência
prevista no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal.

11.1. Aspectos Constitucionais e Pressupostos de
Relevância e Urgência

Do exame da medida provisória de Crédito Extra
ordinário, verificou-se que a iniciativa atende aos pres
supostos constitucionais de admissibilidade referentes à
relevância, à urgência e à imprevisibilidade previstos nos
arts. 62, e 167, § 3º, da Constituição Federal, haja vista
a necessidade de atuação imediata e eficaz do Governo
Federal nas ações objeto do crédrto extraordinário.

11.2. Adequação Orçamentária e Financeira da Me
dida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e financeira
da medida provisória, verifica-se que o crédito extraor
dinário não contraria os dispositivos constitucionais ou
os precertos legais pertinentes, em particular no que diz
respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual
e à sua conformidade com as disposições das Leis de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005 (Lei
nº 10.934, de 11 de agosto de 2004), LOA/2005 (Lei nº
11.100, de 25 de janeiro de 2005) e a Lei de Responsa
bilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Quanto aos recursos ofertados para viabilização
do crédito, cabe ressaltar que o superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício
de 2004 afeta o cálculo do resultado primário fixado no
Orçamento da União. Assim. a sua utilização em despe
sas não financeiras resultará, quanto a essa operação
em particular, em diminuição do resultado primário im
plícito na Lei Orçamentária da União. Tal constatação,
contudo, não representa prejuízo à obtenção do resul
tado primário fixado na LDO nº 2005, uma vez que o
Poder Executivo, haja vista a natureza autorizativa das
dotações orçamentárias, poderá promover as devidas
compensações em outras despesas no transcorrer da
execução orçamentária da Lei de Meios e. ainda, vale
ter em vista os expressivos resultados fiscais obtidos nos
últimos meses de execução do Orçamento da União.

11.3. Cumprimento da Exigência Prevista no
§ 1º, do Art 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 236/2005/MP, do Minis
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
supre a exigência prevista no § 1º, do art. 2º, da Resolu
ção nº 1, de 20ü2-CN. que trata do envio de documento
expondo a motivação da edição da Medida Provisória.

11.4. Mérito

O crédito extraordinário destina recursos para
o atendimento de despesas de extrema necessidade
no âmbito de competência do Ministério da Integração
Nacional. Os recursos consignados tem por finalidade
atenuar a situação da população atingida pela forte
e prolongada estiagem ocorrida no Estado do Ama
zonas o que provocou danosas conseqüências para
as comunidades atingidas. Como resultado, tem-se o
desabastecimento alimentar e de combustível, além
da falta de água potável para consumo e aumento de
doenças. o que torna imprescindível e necessária a
imediata intervenção do Governo Federal.
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No que se refere às emendas apresentadas ao
presente crédito extraordinário, as de n~ 1 a 3; 9 a 12;
18 e 19 devem ser consideradas inadmitidas por con
trariar dispositivos constitucionais e legais que disci
plinam a matéria. As emendas de nºª 4 a 8 e 13 a 17,
não obstante o reconhecimento dos nobres propósitos
nelas contidos, devem ser rejeitadas, pois a eventual
aprovação dessas proposições comprometeria a in-

tegridade do crédito extraordinário, em prejuízo da
eficácia das inadiáveis ações nele contidas.

Diantedo exposto, somos favoráveis à aprovação da
Medida Provisória nº 262, de 2005, nos termos propostos
pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas as Emendas
n~ 1 a3; 9 a 12; 18e 19 e Rejeitadas as~ 4a8 e 13a 17,
todas apresentadas ao presente créd~o extraordinário.

Sala das Sessões, de de 2005.- Deputado
Iberê Ferreira, Relator.

RELATÓRIO DAS EMENDAS
MP nO 262. de 200S-eN

Parecer às Ewnendas Apresentadas

INADMITIDAS
00001 DT. Rodolfo Pereira Inadmitida

00002 André Fioueiredo Inadmitida

00003 Or. Rodolfo Pereira lnadmitida

00009 André Fiaueiredo Inadmitida

00010 Luiz Piauhylino I nad rnlt.id. a

00011 Ademir CarnUo Inadmitida

00012 Ademir Carnilo Inadmitida

00018 Rose de FTeitas Inadmitida

00019 Rose de Freitas Inadrnlt.lda

Total 09

RELATÓRIO DAS EMENDAS
MP nO 262. de 200S-eN

Parecer às Emendas Apresentadas

REJEITADAS
N° de Emenda ,Autor Parecer
00004 Rose de Freitas Reieitada
00005 Rose de Freitas Rejeitada
00006 Rose de Freitas
00007 Rose de Freitas

Reieitada

00008 Rose de Freitas
Reieltada

00013 Rose de Freitas
Rejeitada

00014 Rose de Freitas
Relelt.ada

00015 Rose de Freitas
Reieitada

00016 Rose de Freitas
Reieitada
Releltada

00017 Zé Geraldo Releltada
Totar 10

,.
.,SIAFI 001. AutodpEmptnhoEmIUdu DMyR.....
SiltNlUrllilllt~1o

rnrcl!Íl'" Oc\'emor8derll

Mh de Referência

Tipo de Valor
NOVl!MBRO

Saldo Atual

Da 211112llO5

Exercido: 2005
Baae: 28-NOV'200S

Moeda: RJ!AL (Em unidade monetAr1al

Item de InfOllTllrião

Projeto Atividade JSubprojeto SutatMdade

28970010 SOCORRO EASSISTENCIA AS PESSOAS ATIN. NA REGIAO NORTE • 30.000.000,00 8.370.771,10 2.054,579,00 .



- MP N' 262/2005
EMENDAS·APRESENTADAS

MINISTERIO DA INTEGRAdO NACIONAL

Emenda UO Autor Subtftulo
Valor Observaç6e1 FUNDAMENTO

SolicItado

Prevenção ePreparação para Emergências IJ Desastres no Inadmltida. NAo indicou
~rt. 166, § 3°, inc. 11 da

00001 53101 Dr. Radolfo Pereira Estado de Roraima· Brigada de Incêndio Florestal do Estado de 6.000.000 !Cancelamento
CF eArt. 21, Inc.U da

Roraima Resolução nO 112001

Socorro eAssistência as Pessoas Atingidas por Desastres na Inadm~ida. Não indicou
Art. 166, § 3°, inc. 11 da

00002 53101 André Figueiredo 30.000.000 CF eArt. 21, fne.1I da
Regi:lo Nordeste cancelamento Resolução n° 112001

Incluir oMunídpio de Pacaraima no Estado de Roraima na Inadm~ida. Nao indicou
Art. 166, § 3°, inc. fi da

00003 53101 Dr. Rodolfo Pereira 2.000.000 CF eArt. 21, Inc. 11 da
Funcional do CrédJto 06.182.1029.2829.0010 ~ncelamento Resolução nO 1f2Q{l1

00004 53101 Rose de Freitas Apoio aObras Preventivas de Desastres· Afonso Cláudio· es 300.000 OK
00005 53101 Rose de Freitas Apoio aObras Preventivas de Desastres· Alto Rio NOl/o - ES 3.000.000 OK
00008 53101 Rose de Freitas Apoio aObras Preventivas de Desastres· 8rejetubB • es 300.000 OK

00007 53101 Rose de Freitas
Apoio aObras Prel/entivas de Desastres· Conceição da Barra • 3.000.000 OKes

00008 53101 Rose de Freitas Apoio a Obras Preventivas de Desastres· Boa Esperança· es 300.000 K>K

André Figueiredo Inadmitida. Não indicou
Art. 166, § 3°, inc. 11 da

00009 53101 Construçao de Açude· Pedra Branca - Ceará 2.000.000 cancelamento CF eArt. 21, Inc.1I da
Resofuçao nO 112001

00010 53101 Luiz Piauhylino Indicação de Vârios Subtlulos na justificação enao Indicou Inadmitida. Não indicou Art. 166, § ao, inc. 11 da

cancelamento 1.600.000 cancelamento CF e Art. 21, Inc.1I da
Resolução n° 112001

00011 53101 Memir Camil0 Construção da Barragem Guarda-Mor no Municlpio de Januérla Inadm~ida. Não indicou Art. 166, § 3°, fnc. 11 da
3.000.000 CF eArt. 21, Ine.ll danoEstado de Minas Gerais cancelamento Resolução nO 112001

00012 53101 Memir Camilo Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais Inadmitida. Não indicou Art. 166, § 3°, inc. rr da
3.000.000

cancelamento CF eArt. 21, Inc.f1 da
Resolução nO 112001

00013 53101 Rose de Freitas Construção de Barragens· Afonso Cléudio • ES 300.000 OK
00014 53101 Rose de Freitas Construção de Barragems • Alto Rio No\fO - ES 300.000 OK
00015 53101 Rose de Freitas Construção de Barragens· Boa Esperança· ES 300.000 OK
00016 53101 Rose de Freilas Construção de Barragens· Mant6n6polis 300.000 PK
00017 53101 lZé Geraldo Socorro eAssistência as Pessoas Atingidas por Desastres no no 10.000.000 pK

Estado do Pará
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MP N° 26212005
EMENDAS APRESENTADAS

MINlsreRIO DA INTEGRACIO NACIONAL

Emenda UO Autor Subtltulo Valor Observaçaet FUNDAMENTO
Solicitado

Prevençlo, Controle eErradicaçAo das Doenças da lnadmffida por preténder incluir
~rt, 29, Inc. Ida00018 22101 Rose de Fre~as 5.000.000 lsubtltulo em UO que nao consta no

Bovideocu~ura •Nacional PL Resolução nO 0112001

[nadmnida por pretender incluir
~rt. 29, Inc. Ida00019 22101 Rose de Frenas ErradiçAo da Febre Aftosa -Nacional 15.000.000 subtltulo em UOque nAo consta no Resolução nO 0112001

.. PL
Total 85.700,000

Obs.: Leglalaçlo Citada
Constltulçlo Federal
~rt. 166, §3°, inc. 11 da CF
~rt. 166 .Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plunanual t às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual eaos Créditos Adicionais serão apreciados pelas Duas
Casas do Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum.
§3° •As emendas ao pro~to de lei do orçamento anual ou aos pr~etos que omodifiquem somente poderio ser aprovadas caso:
inc. li-Indiquem OI reCUI10t necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluldas as que incidam sobre............

Resolução nO 1, de 2001 (Dispõe sobre aComlssAo Mista de Orçamento t lobre tramltaç!o d. matéria orçamentiria)
Art. 21· As emendas ao projeto de lei orçamenténa anual eaos projetos de lei de créd~os adicionais, que proponham inclusaoou aaésdmo de valor, somente
poderão ser aprovadas pela ComissAo caso:
Inciso 11· Indiquem os re-tul1os rteceslénos, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa........

Art. 29 -As emendas aprojelo de lei de crédHo adicional não serão admitidas quando:
Inciso I· contemplarem subtilulos em unidade orçamentária nêo pre~sta no projeto de lei;
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
discussâo.

Para falar favoravelmente à matéria, concedo a pa
lavra ao Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.).

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS
CUSSÃo.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Tarcísio Zimmermann, que falará a favor da matéria.
(Pausa.).

Nobre Deputado Luiz Sérgio, tem V.Exa. a palavra
com o poder de síntese que lhe é peculiar.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a medida provisória em vo
tação abriu crédito extraordinário para socorrer a po
pulação da Amazônia. O Brasil se sensibilizou com a
enorme seca que ocorreu naquela região. Dos 161
Municípios amazonenses, 28 foram atingidos, com
prejuízos à vida de mais de 160 mil pessoas residentes
em 914 comunidades que ficaram isoladas.

Esse crédito emergencial é um recurso que o
Governo teve de abrir mão para socorrer a população
amazonense.

Por isso, pedimos aos nobres pares que aprovem
a medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ri
cardo Barros. que falará contra a matéria. (Pausa.).

Com a palavra o Deputado André Figueiredo.
(Pausa.) Declina.

Com a palavra Eduardo Valverde. (Pausa.).
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SRMURILO ZAUITH (PFL- MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Intranet,
há a seguinte indicação:

"Medida Provisória nQ262, do Poder Exe
cutivo, que abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no valor
de 30 milhões, para o fim que especifica".

A nova ementa diz:

"(...) abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional e de En
cargos Financeiros da União, no valor global
de 933 milhões e 400 mil reais, para os fins
que especifica".

Então. peço à Presidência que determine seja
corrigida a indicação existente na Intranet, porque não
é isso o que estamos discutindo neste momento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência determina à Secretaria que proceda às
correções devidas. Mas, em plenário, todos sabemos
o que estamos votando e discutindo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ri
cardo Barros, que falará a favor da matéria. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim
mermann. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio.
(Pausa.) Declina.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.).

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
há mais oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação o parecer do Relator na parte em que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8Qda Resolução nQ1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - O Re

lator deu pela inadmissibilidade de algumas emendas.
Em votação o parecer do Relator na parte em que

manifesta opinião pelo não-atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8Qda Resolução nQ1, de 2002-CN.

(Inadmissibilidade das Emendas nQs 1 a 3, 9 a
12,18 e 19)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A

Presidência pede aos Srs. Parlamentares um pouco
de paciência para aguardar a distribuição da parte do
parecer do nobre Deputado Iberê Ferreira que diz res
peito às emendas,

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência deixa de submeter as demais emendas a
votação, uma vez que o Relator rejeitou todas, à vista
de flagrante inadmissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação a Medida Provisória nQ262, de 2005.

-------------------------,--------- -----...
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262, DE 2005

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 62, combinado com o art.
167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa
vor do Ministério da Integração Nacional, no valor de
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para aten
der à programação constante do Anexo desta Medida
Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit
financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União
de 2004.

Art. 3º A programação constante do Anexo des
ta Medida Provisória observará em sua execução os
valores autorizados para empenho e pagamento, em
consonância com a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio, de 2000.

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

ORCAO :IJIIOO.MINISITRIODA LmGJlACAO NACIONAl.
lINlDADI:lIl1l.MINISTtRlODA OOIGIlACAO NACIONAL

IROGRAlt. DE TlI.AiA LIIO ISurI.IMINTArAOI

CliDITO fXTMORCiNARJO

I.fClIKsos DE TOOAS AS FOI'lTES· RI I. 011

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 262-A, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no
valor de R$30.000.000,00 (trinta milhÕes de
reais) para o fim que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa

vor do Ministério da Integração Nacional, no valor de
R$30.000.000,00 (trinta milhões de r~ais) para atender
à programação constante do Anexo: desta Lei.

. Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata' o art. 1º desta Lei decorrem de
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial
da União de 2004.

Art. 3º fi.. programação constante do Anexo
desta Lei observará em sua execução os valores
autorizados para empenho e pagamento, em con
sonância com a Lei :ComplemenÜlr nº 101, de 4 de
maio de 2000.

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

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2005. 
Iberê Ferreira, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL

AT1VlDAllES

16111 101m!) SOCORRO [ASSlSltNCIAAS rESSOAS .mGUI.\\ IOR ltllOl.lIOO

~ts.mll:s (ClUDrro EmAORDíNAIIID)
~11l 1000lBIlOOII SOCOIJIO EASS!STfNClA AS PESSOA.\ A7l/I(ilDAS PoR 101lOO.1IOO

D~>ASTlES IClEMO EXTRAOkDINAlIOI. NA lILGIAO
NO~Tt

f l 1 90 ollQl lOOOIIO'JO

rorAI.. FISCAL

TOTAL· SEGL'RlDADE

30000.00II

la 000.00II
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) -Item

2 da pauta.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263, DE 2005
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 263, de 2005, que institui
abono aos militares das Forças Armadas.
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 3-11-05
PRAZO NA CÂMARA: 17-11-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-12-05

(46º DIA)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Para
oferecer parecer à Medida Provisória nº 263 e às
emendas a ela apresentadas, pela Comissão Mista,
concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Ro
drigues. (Pausa.)

Enquanto aguarda a chegada do Deputado Fran
cisco Rodrigues, para ganhar tempo, esta Presidência
vai dar seguimento - a distância é longa - à ordem dos
inscritos no período das Breves Comunicações.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem.
Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero comentar o resultado das eleições
legislativas na Venezuela, pleito em que a Oposição
sofreu espetacular derrota, tendo em vista que elegeu
de 15 a 18 Deputados dos 167 que formam o Parla
mento venezuelano.

A Oposição de direita resolveu boicotar as elei
ções, depois de ter se comprometido delas participar
com organizações internacionais - OEA, União Euro
péia -, que estavam na Venezuela para fiscalizar a lisura
do processo eleitoral, garantindo, internacionalmente,
a absoluta transparência do pleito naquele país.

É evidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o
Governo obteve urna vitória esmagadora. Só o Movimento
Quirita Repúl:\lica fez 114 Deputados, e o restante dos 167
Parlamentar~s são aliados de Chávez. A Oposição se reti
rou para não sofrer uma monumental derrota nas urnas.

É notório que o Governo do Presidente Hugo Chá
vez, que aplica um programa democrático e popular,

vem sendo duramente atacado pelos Estados Unidos.
A Secretária de Estado americano, por exemplo, vem
fazendo. permanentemente, provocações ao Governo
da Venezuela, que põe em prática uma política de de
fesa do petróleo enquanto instrumento de soberania
nacional e de viabilização de recursos para educação,
saúde, reforma agrária, geração de emprego e crédito.
O Governo norte-americano tenta deslegitimaro avanço
organizativo, político e social do povo da Venezuela.

Essa é a experiência democrática mais importante
por que passa a Venezuela, com a mais democrática
Constituição da América Latina, com plebiscito revo
gatório no meio do mandato. A vitória de Hugo Chávez
é a consagração de uma política popular que não foi
aplicada no Brasil, infelizmente. Se fosse aqui seguida,
essa política tinha todas as condições de viabilizar mu
danças e transformações sociais em nosso País.

Quero parabenizar o povo da Venezuela. Não pen
sem que a grande abstenção de setenta e tantos por
cento não faz parte da tradição da Venezuela, porque
faz. Na última eleição, houve uma abstenção de 69%
e na de agora, 75%. Isso não quer dizer que não haja
apoio popular ao projeto de mudanças e transformações
sociais que garante maior consciência da população,
distribuição de renda, defesa da soberania nacional e
proposta de integração continental, para se livrar das
amarras impostas pelo imperialismo americano por in
termédio da Área de Livre Comércio das Américas.

Sr. Presidente, quero deixar consignado meu
apoio ao povo da Venezuela pela escolha de política
pública, econômica e de participação popular.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 

Concedo a palavra para oferecer parecer à Medida
Provisória nº 263, de 2005 e às emendas à ela apre
sentadas pela Comissão Mista, ao nobre Deputado
Francisco Rodrigues.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, fui indicado pelo meu
partido. o Partido da Frente Liberal, para apresentar
parecer à Medida Provisória nº 263, que institui abono
aos militares das Forças Armadas.

Peço ao nobre Sr. Presidente a dispensa da lei
tura de todo o parecer, por ser consensual. Na verda
de, essa medida provisória dá apenas sustentação
jurídica a abono já efetivado nos meses de outubro e
novembro. em virtude da Lei nº 11.201.

Do mérito

Desde janeiro do corrente ano, o Poder Executi
vo vem debatendo a questão do reajuste salarial dos
militares das Forças Armadas sem, contudo, chegar

~------------------_._-----_.......------------~~ __'~I_""""""
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a um consenso senão no mês de outubro. Não obs
tante, concedeu o percentual mínimo de 13% a partir
de 1º de outubro deste ano, através do PL nº 6.031,
de 2005, deixando para trás o compromisso assumido
em 2004 de que os soldos dos mencionados militares
seriam reajustados já em janeiro passado.

Conquanto não tenha sido aprovado em tempo opor
tuno o PL acima mencionado, o Governo editou a medida
provisória em apreço instituindo o abono nos meses de
outubro e novembro de 2005, com vistas a compensar o
aludido reajuste, determinando, ainda, que tal benefício pe
cuniário ora concedido seja deduzido quando do próximo
reajuste dó soldo doS militares das Forças Armadas.

No concernente ao élspectoformal e material,
votamos pela collstitucionalida.de, juridicidade e boa
técnica legi~lativa, pelo aterldimento dos pressupostos
constitucidnais de relevância eurgência, pela adequação
financeiraeorç~l11entâria, e, no mérito, pela aprovação
da Medida Provisória nº 263, de 2005, na fôrma de Pro
jeto de Lei de COllv&rsão em anexo; epela. rejeição das
Emendas de nºs 1 a 4, em face·da aLl~ênCiade ·Iegali
dade constituciônal, pôracarretar aumerltô de deSpe
sas em projeto aeihiciativa exclusívadC, Presidente da
República (incisoldo art.63co~binadoçomo art.61 ,
inciso 11, alínea~ da Consti1l.lição Federal).

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 263, DE 2005

(Mensagem nº 725, de 2005,
da Presidência da República)

"Institui abono aos militares das For
ças Armadas."

Autor: Poder Executivo
Relator: Dep. Francisco Rodrigues

I - Relatório

Em 21 de outubro de 200S, o Poder Executivo
publicou no Diário Oficial da União, a Medida Provisó
ria nº 263, que "institui abono aos militares das Forças
Armadas", cujos valores mensais foram fixados no seu
Anexo, devido nos meses de outubro e novembro de
2005, enviando-a a este Congresso Nacional por meio
da Mensagem nº 725, de 2005.

Consoante a exposição de motivos, frisou que a
norma transitória em tela "é o instrumento legal ágil e
adequado para viabilizar a concessão do abono e, assim,
resgatar compromisso assumido pelo Governo no que
tange ao atendimento de reivindicações dos militares das
Forças Armadas, a contar do mês de outubro." Enfatizou,

ainda, que o Projeto de Lei nº 6.031, de 2005, que tratou
do reajuste daTabela de Soldo dos mencionados militares
a partir de outubro do ano corrente não seria apreciado
e aprovado em tempo hábil para implementação ainda
na folha de pagamento do mês de outubro.

Destacou que, de conformidade com as informações
originárias da área técnica, o impacto das despesas de
correntes da presente proposta foi considerado no cálculo
do resultado primário do corrente exercício no Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre de
2005, de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade
Fi,scal, encaminhado ao Congresso Nacional por meio da
Mensagem nº 626, em 23 de setembro de 2005.

Foram a.presentadas à Medida Provisória 4 emen
das, a seguir especificadas:

Emenda nº 1, doDeputadoJôsé Carlos Aleluia,
suprime o art.2º daMP, com o intuito de o abono ora
concedido não ser deduz,ido do próximo reajuste do
soldos dos militares das Forças Armadas.

Emehda Globalnº 2, ·doDeputa(jjo José Carlos Ale
Iuia,;concede reajust~dosold9 dos militares das Forças
Armad.as deq~e trata opL n~ 6.031:, de 2005, a partir
de abnl de 2005, ben'l'cOrhodeterminareajuste de 10%
(dez pmcento): a partir dé1º cJe maioCle 2006, alegando,
paratanlo,.que o Governonão previa ~ó PL reajuste para
o ariode~006;apesélr de a~im ter ,,!-cprdado.

Erh,e~da nº3, do Deputado Jair!Holsonaro, acres
ce aMp·o art. 3º, no sentid8 dedár'novaredação à
Tabela V: do Anexo IV, da MP nº2!21s~10,de 31 de
agostod~2001, atribuindo éfeitosfinanceiros a partir
de 1º deagôsto de ·2005.

Emsnda nº 4,dp,D~putadoJair' Bolsonaro, revoga
o § 2ºdo art.18da MPh~2.21S,de 2001 ,com o obje
tivo :degarantir a remuneração mínima deum salário
mínimdà~ p~açaspr~st~dbresde s~rviçomilitar inicial
e as praças especiais e seus pensionistas.

É o reii:ltório.

11 - Voto do Relator
Da Admissibilidade

Nos termos do consubstanciado na cada Política
vigente, art. 62, § 5º .E? consoante Ilesolução nº 1, de
2002, do Congresso Nacipnal, art. 5º; é de competência
do Congresso Nacional, no tocante às medidas provisó
rias, observar e delibefarsóbre o atendimento dos pres
supostos da relevância. eá ,urgência, bem como sobre a
adequação orçamentária e financeira e o mérito.

Dispõe o art. 62 da Constituição Federal que o Pre
sidente da República, em caso de relevância e urgência,
poderá adotarmedidas provisórias, Com força de lei, de
vendo submetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional.
Já § 1º do art. 2º da Resolüção nº 1, de 2002, do Con
gresso Nacional, deter:minaque, na ~a.ta da publicação
da medida provisória rio Diárió Ofici~dldaUnião, será en-



59258 Quarta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

viado ao Congresso Nacional o seu texto, acompanhado
da respectiva mensagem e documentos que justifiquem
os motivos à sua edição, pois que a admissibilidade de
pende da comprovação da relevância e urgência.

A instituição de abono nos meses de outubro e
novembro de 2005 aos militares das Forças Armadas
até à sanção do Projeto de Lei nº 6.031, de 2005, foi
medida que se impôs em face da demora de o Poder
Executivo ter enviado a este Parlamento o citado Pro
jeto, inobstante o debate em torno da matéria suceda
desde janeiro do ano em curso entre o Presidente da
República e os comandantes máximos das três esferas
que compõem as Forças Armadas. Destarte, concluímos
urgência, para efeito de exame de medida provisória,
sob dois aspectos: "a primeira seria aquela em que um
fato surge de forma não prevista, inesperada, e exige a
atuação imediata da autoridade competente; e a outra
seria aquela em que se está diante de um fato previsível
mas, por negligência ou algum outro tipo de impedimen
to, a autoridade competente não atua com a necessária
e adequada antecipação e previdência:'

A edição da Medida Provisória do abono aos mi
litares que especifica justificou-se em razão de o go
verno ter concedido reajuste a partir de 1º de outubro
de 2005 por meio do PL nº 6.031/2005 (convertido na
Lei nº 11.201/2005), mas enviando somente a esta
Casa no final de setembro, o que em razão dos prazos
e procedimentos regimentais do processo legislativo a
que submeteu-se se não foi possível sua apreciação
em tempo oportuno para concretizar o pagamento já
na folha de outubro próximo passado. Assim, a edição
da presente MP enquadra-se sob o enfoque da segun
da perspectiva, quer dizer, o Presidente da República
previu o fato, porém não atuou antecipadamente para
evitar a edição de mais esta Medida Provisória.

A propósito, de se estranhar que, apesar da previsão
de que não seria possível este Congresso aprovar o Pro
jeto de Lei a permitir a implementação do citado reajuste
a contar de outubro de 2005, o Poder Executivo não tenha
se valido da Medida Provisória para instituir o reajuste de
13%, em contramão injustificável para apresentar dois ins
trumentos normativos, com o fim de solucionar um mero
ato administrativo, de cunho exclusivo de sua competência,
ainda que à mercê de apreciação deste Parlamento.

Neste momento, entretanto, a fim de evitar um
prejuízo maior aos integrantes das Forças Armadas
Brasileira e seus familiares, somos forçados a aceitar
também a urgência desta Medida Provisória, muito em
bora pudesse ter havido uma atuação mais acertada
do Poder Executivo, haja vista o acordo havido desde o
ano passado entre o Presidente Lula e os comandantes
das Forças Armadas de reajustar a partir de janeiro

do ano em curso o soldo dos mencionados servidores
militares, o que o governo não cumpriu.

Em razão dos argumentos acima expandidos, os
requisitos constitucionais de relevância e urgência da
presente medida provisória restam evidenciados, em
face de que somos pela admissibilidade da Medida
Provisória sob análise.

Da Constitucionalidade,
Juridicidade e Técnica Legislativa

Do ponto de vista constitucional, a matéria tratada
na medida provisória é de competência exclusiva do
Presidente da República (art. 61, § 1º, alínea a), obser
vando que não se contrapõe aos temas cujo tratamento
é vedado por intermédio desse instrumento normativo
(art. 62, § 1º, da Constituição Federal).

Em razão da medida provisória em tela coadunar
se com o ordenamento jurídico vigente e cuja redação
atende a todas as normas relativas à boa técnica legis
lativa, em conformidade com a Lei Complementar nº 95,
de 1998, alterada pela de nº 107, de 2001, que dispõe
sobre a elaboração e consolidação das leis, votamos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa da Medida Provisória nº 263, de 2005.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

O estudo da adequação financeira e orçamen
tária da Medida Provisória nº 263, de 2005, seguiu as
disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Congres
so Nacional, cujo § 1º do art. 5º define que o exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou so
bre a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras
vigentes, em especial Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2001 , a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e a lei orçamentária da União.

Sob esses aspectos manifesto-me pela admissi
bilidade da MP nº 263/2005. uma vez que constam da
lei orçamentária recursos suficientes para atender suas
finalidades, conforme noticia a exposição de motivos
que "as despesas decorrentes da presente proposta foi
considerado no cálculo do resultado primário do cor
rente exercício no Relatório de Avaliação de Receitas
e Despesas do 4º bimestre de 2005, de que trata o art.
9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhado
ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem
nº 626, em 23 de setembro de 2005."

Do Mérito

Desde janeiro do corrente ano o Poder Executivo
vem debatendo sobre reajuste salarial aos militares das
Forças Armadas (foco inclusive da imprensa sobre seus
familiares reivindicando melhores salários), sem, contu-

" ---------------n..
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do, chegar a um consenso senão no mês de outubro de
2005. Não obstante, concedeu o percentual mínimo de
13% (treze por cento) a partir do dia 10 de outubro deste
ano (PL nº 6.031 J2oo5) ,deixando para trás o compromisso
assumido em 2004 de que os soldos dos mencionados
militares seriam reajustados já em janeiro passado.

Conquanto não tenha sido aprovado emtempo opor
tuno o PL retro-mencionado, o Governo editou a Medida
Provisória em apreço inst~uindo o abono nos meses de
outubro e novembro de 2005, com vistas a compensar o
aludido reajuste, determinando, ainda, que tal benefício pe
cuniário ora concedido seja deduzido quando do próximo
reajuste do soldo dos militares das Forças Armadas.

No concernentea.o aspecto formal e material, vota
mos pela constitucionalidade; juridicidade e boa técnica
legislativa, pelo atendimento dospressupostos constitucio
nais de relevância e urgência, pela adequa.ção financeira
e orçamentária, e, no mérito, pela aprovaçãodaMedida
Provisórianº,263,de2005, na forma do·Projeto de Lei de
Conversão em Anexo, e pela rejeição das emendas de
números 1 a 4, em face da allsência dal~gaJidadecons
titucional, por acarretara.umehto de despesas de projeto .
de iniciativa exclusiva do Presidente da RepúIJlica (inciso
Ido art. 63 do art. 61 ,inciso 11, alínea a da C.F)

Sala' das Séssões, de de '.2005. - Deputado Fran
cisco Rodrigues, Relator.

PROJETO DE LEI DECONVERSÃO,
MP J\,I!! 263, DE 2005

Institui abono aos militares das For
ças Armadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído abono aos militares das Forças

Armadas, nos valores mensais fixados no Anexo desta Lei,
devido nos meses de outubro e novembro de 2005.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput
será pago cumulativamente parcelas integrantes da
estrutura remuneratória do militar das e não servirá de
base de cálculo para qualquer vantagem.

Art. 2º O valor total pago a título de abono, na for
ma do art. 1º, serádeduzido do valor da remuneração
resultante do próximo aumento, a qualquer título, da
tabela de soldo constante no Anexo I da Medida Pro
visória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.

Art. 3º Aplica-se o disposto nesta Lei aos bene
ficiários de pensão militar.

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

Sala das Sessões, de de 2005. - Deputado
Francisco Rodrigues, Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio
Zimmermann. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sér
gio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
medida provisória ora em discussão faz-se necessária
porque os militares já receberam o reajuste. Enquan
to se processava a aprovação do rea:juste, o Governo
instituiu esse abono, algo emergencii:d.

Daí a necessidade de se aprovar a medida provi
sória, produto do diálogo que o Govérno estabeleceu

1

com setores das Forças Armadas para, dentro do pos-
sível, atender à reivil')dicação da categoria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao nobreDeputado Alberto Fraga, que
falará contra a matéria. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
Barros para discutir a matéria.

O SR. RiCARDO BARROS (PP - PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, novamente medidas
provisórias trancama pauta. Essa é a nossa rotina em
mais de 85% das sessges realizadas nesta Sessão Le
gislativa.Todo o tempo estamos a apreciar matérias que
o Governo edita na forma de medidds provisórias.

Mas o C0ngressoNacional te~ dado respostas
à altura. Rejeitamos a Medida Provisória nº 232; rejei
tamos amedida provisória da.Super Receita, e vamos
continuar. dando respostas 'ao Governo, até que ele
entenda que. não pode ocupar todo otempo da nossa
ação legislativa com suas prioridad~s.

Hoje, na reunião de Líderes,fiziapelo no sentido.. ,

de que votemos -há dúvida se votaremos ou não - a
verticalização, visto que os partidosque querem a sua
derrubada pretendematingir um quorum alto. Então,

. ·1

sugiro que façamos uma sessão extraordinária a partir
das 19h e nela votemos materias consensuais, de in
teresse da sociedade btasileira, tais tomo a Lei Geral
das Pequenas e Micro Emptesas; d Código Florestal,
que define, entre outras, a questão da reserva legal das
matas ciliares; a lei que viabiliza a indústria do papel de
imprensa com a compensação de créditos. Há ainda o
projeto da Timemania, de autoria do Deputado Pedro
Canedo, nosso colega de partido, e tantos outros que
estão na pauta e aguardam votação.

Sou contra o excesso de edição de medidas provi
sórias. Essa prática não contribui para o processo demo
crático. O Governo deveria ter mandadooportunamente os
pedidos de crédito para a Comissão de Orçamento, mas
não o fez. A Comissão tem-se reunido de forma regular
e votado vários projetos referentes a créditos, inclusive
o fizemos na semana passada. Então, podemos muito
bem fazer isso dentro do processo democrático.
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Portanto, Sr. Presidente, sou contra a MP em dis
cussão, porque, não se tratando de matéria relevan
te, não deveria ter sido objeto de medida provisória.
O Governo poderia ter resolvido a questão da forma
normal, ou seja, com o envio de um projeto de lei ao
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde,
que falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Com a palavra o Deputado Ivan Ranzolin. (Pausa.)
Declina.

Concedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro.
que falará a favor da matéria.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP - RJ. Sem revisão
do orador.) - Com toda certeza, nobre Presidente, tam
bém o Deputado Alberto Fraga se inscreveu para falar
contrariamente não ao reajuste, mas ao percentual.

A data do pagamento da outra parcela no valor
de 10%, que seria em agosto do ano que vem, o Go
verno omitiu. Ele alega que 10% mais 13% são 23%,
mais 10% sobre 13% são 24,3%. O Governo não po
deria, no meu entender, estar preocupado com uma
diferença tão pequena para uma classe que recebe,
levando se em conta dados oficiais do Ministério do
Planejamento, remuneração média 4 vezes menor do
que aquelas de carreira típica de Estado.

Sr. Presidente, foram rejeitadas duas emendas de
minha autoria. Não tenho poder para reverter a rejeição
em plenário. Mas quero abordar 2 assuntos: o primeiro é
no tocante ao auxmo-invalidez. Já discutimos isso quando,
há 3 semanas, foi votado o projeto que tratava do reajuste
de 13% dos militares. Tivemos a garantia do Ministério da
Defesa de que o projeto fora encaminhado para a apre
ciação do Ministro do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo,
e de que estava na iminência de ser enviado à Casa Civil
e, em seguida, a esta Casa. E temos o compromisso do
nobre Líder Deputado Arlindo Chinaglia de que o projeto
tramitará em regime de urgência urgentíssima.

Esperamos que o auxílio-invalidez. destinado a
poucos militares que realmente dele necessitam, venha a
repor os valores recebidos antes da Portaria Normativa nQ

409, mediante a qual foram drasticamente reduzidos.
Nesta semana deveremos entrar em contato nova

mente com o Ministro da Defesa e solicitar que o projeto
seja enviado a esta Casa o mais rápido possível.

Quanto ao segundo assunto. a Emenda nQ 4, de
minha autoria, embora crie despesa, portanto apresente
vício de inconstitucionalidade na origem, tenho certeza de
que poderia ser acolhida pelo Relator. Por quê? Porque se
é inconstitucional ao criar despesa - até concordo -, mais
inconstitucional ainda é pagar aos recrutas das Forças
Armadas a remuneração bruta de 189 reais. Queremos
que recebam pelo menos um salário mínimo, 300 reais
- não é muito para o Governo da assistência social.

A emenda visa modificar, Sr. Presidente José Tho
maz Nonô, uma medida provisória que completará, no
final deste mês, 5 anos sem votação. Essa medida pro
visória tem 2 meses; aquela outra, repito, está há 5 anos
sem ser votada. Acho que o fato até desmerece esta
Casa. Apelo para V. Exa. no sentido de que nos ajude a
fazer gestões junto ao Senado Federal a fim de que a
matéria seja votada em sessão do Congresso Nacional,
pois é assim que deve ser votada a matéria, uma medi
da provisória das antigas, ditas congeladas.

Devemos resolver as questões impostas aos mili
tares goela abaixo em 29 de dezembro de 2000, um pre
sente de Natal de grego do Governo Fernando Henrique
Cardoso, na pessoa do então Ministro Geraldo Quintão,
que tantos malefícios trouxe às Forças Armadas.

Devemos corrigir a questão do auxílio-validez,
para que o recruta, que é filho do pobre, do miserável
e não nosso ganhe pelo menos um salário mínimo.

Outra questão é a confirmação do posto, os pro
porcionais do posto acima, os proporcionais da licença
especial, os proporcionais do tempo universitário da car
reira de médico que tanto se desconhece nesta Casa.

Faço, então, um apelo a VExa., Sr. Presidente. O
momento é oportuno para que coloquemos em pauta a
Medida Provisória nQ 2.215, de dezembro de 2000. A refe
rida Medida Provisória tem 822 emendas. é recordista em
emendas nesta Casa, considerando que os Parlamentares
desta Legislatura não puderam apresentar emendas a ela.
Sugiro, então, que os Deputados que assumiram o mandato
na última Legislatura não participem da votação.

É o apelo que faço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A

Mesa recolherá o apelo de V.Exa. e o transmitirá ao
Presidente do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - NÃO
HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLARO
ENCERRADA A DISCUSSÃo.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Tarcísio Zimmermann, que falará a favor da matéria.
(Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sér
gio. (Pausa.) Declina.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Valverde. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Fraga. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas para
reforçar o argumento de que não havia necessidade
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- nada tenho contra os militares, pelo contrário - de
edição dessa medida provisória.

A abertura créditos extraordinários por MP estão
sendo utilizados com muita freqüência neste Governo
e, de novo. trancando a pauta desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Em
votação o parecer do Relator na parte em que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8ºda Resolução nº1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em

votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo
Relator da Comissão Mista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído abono aos militares das Forças

Armadas, nos valores mensais fixados no Anexo desta Lei,
devido nos meses de outubro e novembro de 2005.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput
será pago cumulativamente com as demais parcelas
integrantes da estrutura remuneratória do militar das
Forças Armadas e não servirá de base de cálculo para
qualquer vantagem.

Art. 2º O valor total pago a título de abono, na for
ma do art. 1º, será deduzido do valor da remuneração
resultante do próximo aumento, a qualquer título, da
tabela de soldo constante no Anexo I da Medida Pro
visória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.

Art. 3º Aplica-se o disposto nesta Lei aos bene
ficiários de pensão militar.

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

ANEXO

Posto ou Graduação

Abono devido nos meses
de outubro e novembro de
2005
(R$)

617,34

526,56
445,92

1:072,25
948,41
845,35

1.511,2 I
1.40l.86
1.313,55

~7,20
3(]1,06
305,24
2'35.40
1~9,86

29,25

I. OFICIAIS-GENERAIS
Almirante-de-Esquadm, General-de-Exércíto e Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro
ContTa-Ahnirante, General-de-Brigada e Brigadeiro
2. OFICIAIS SUPERIORES
Capitão-de--Mar-e-Guerra e Coronel
Capitão-de-Fraga1a e Tenente-Coronel
Capitão-de-Corve1a e Major
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
Capitão-Telllente e Capitão
4. OFICIAIS SUBALTERNOSE
Prirneiro-T eoeote
Segundo-Tenente
5. PRAÇAS ESPECIAIS
Guarda-Marinha e Aspirantc-a-Oficial 394,75
Aspirante. Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar àe Engenharia (iJlrimo ano) 68,60
Aspirante e Cadete (d~mais anos), Alunos do Centro de Fonnação de Oficiais daS :1 75
Aeronáulica, Aluno de OTgào de Formação de Oficiais da Reserva '
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola PTeparatória de Cadetes (último ano) e Aluno48 51
da Escola de For-maçào de Sargentos '
Aluno do Colé'gio Naval. Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e 47 58
Grurnete 'I'

Aprendiz-MarinheiTO 56.54
6. PRAÇAS GRADUADAS
Suboficial e Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
TerceiTO-Sargento
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor
Cabo (não engajado)
7. DEMAIS PRAÇAS
Taif"eiro de I" Classe 150,OS
Taifeiro de 2" Classe 1'32,92
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de ,i1 Classe (especiarizados. cursados e
engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro de 1& Classe e Soldado Pára-Quedis1aS7,49
(engajado)
Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1& Classe (não especializado) e
Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2.0. Classe. Soldado do Exército e Soldado de 2" Classe 7'9,96
(engajado)
Marinheiro-RecTU1a, Recruta, Soldado, Soldado-Recru1a, Soldado de 2" Classe (não 22,06
engajado) e Soldado-Clarim ou CorneteiTO de 3" Classe
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está

prejudicada, na Câmara dos Deputados, a apreciação
da Medida Provisória nº 263, de 2005, e as emendas
a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263-A, DE 2005

Institui abono aos militares das For
ças Armadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído abono aos militares das

Forças Armadas, nos valores mensais fixados no

ANEXO

Anexo desta Lei, devido nos meses de outubro e no
vembro de 2005.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput
deste artigo será pago cumulativamente com as de
mais parcelas integrantes da estrutura remuneratória
do militar das Forças Armadas e não servirá de base
de cálculo para qualquer vantagem.

Art. 2º O valor total pago a título de abono, na
forma do art. 1º desta Lei, será deduzido do valor da
remuneração resultante do próximo aumento, a qual
quer título, da tabela de soldo constante no Anexo I
da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto
de 2001.

Art. 3º Aplica-se o disposto nesta Lei aos bene
ficiários de pensão militar.

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

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2005. 
Francisco Rodrigues, Relator.

bono devido nos meses de:
lPosto ou Grnduação utubro e novembro de 200~

R$)
I. OFICIAIS-GENERAIS
AJmirante-de-Esquadra, General--de-Exército e Tenente-Brigadeiro 1.511,21
Vice-Almirante, General-de-Divisào e Major-Bril!adeiro 1.401,86

ontra-Almirante, Genernl-de-Brigada e Brit'adeiro 1.313,55
· OFICIAIS SUPERIORES

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel 1.072,25
apitão-de-Fragata e Tenente-Coronel ~4841

apitào-de-Corveta e Major 4535
· OFICIAIS INTERMEDIARIaS
apitão-Tenente e Capitão 1617,34
· OFICIAIS SUBALTERNOS

primeiro-Tenente 1526,56
egundo-Tenenh: \445,92
· PRAÇAS ESPECIAIS

Juarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial 94,75
Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) ~8.60

Aspirante e Cadete (demais anos), Alunos do Centro de rOITrlaçào de Oficiais da
~1,75Aeronáutica, Aluno de Órgào de Fonnacào de Oficiais da Rellerva

Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno
~8.51ida Escola de Fonnacão de Sargentos

IAluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e
147.58rumete

\prendiz-Marinheiro 56,54
· PRAC AS GRADUADAS
uboficial e Subtenente 47,20
rimeiro-Sargento 71,06

Segundo-Sar~ento 05,24
rerceiro Sargento 35,40
""'abo (engaiado) e Taifeiro-Mor 159,86
"'aba (não engaiado) '"19.25

· DEMAIS PRACAS
aifeiro de I" Classe 150,08
aifeiro de 2" Classe 13292

Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de I" Classe (especializados, cursados f

/87,49!engajados), Soldado-Clarim ou C01netciro de I" Classe e Soldado Pára-Quedisu
engajado}

!Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval. Soldado de I" Classe (não <:specializado) e Soldado 179,96Irlarim ou Corneteiro de 2" Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2" Classe (engajado)
lMarinheiro-ReÇfuta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de 2" Classe (nã< 122,06
\engaiado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3" Classe



O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
divisando esta Presidência contestações, coloca o re
querimento em votaçâo de forma simbólica.

Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os

Srs. Deputados que aprovam o requerimento perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Cha

mo a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. Depu
tados para o Requerimento nº 3.484/05. !rata-se de
prorrogação dos prazos do Conselho de Etica.

I

I
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (Pausa.)encontram. (Pausa.) APROVADO.
APROVADA. N ") S
A matéria, inclusive, o processado, vai ao Sena- O SR. PRESIDENTE (José Thomaz ono - o-

bre a mesa Requerimento de urgência nº 3.052/05:do Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - t: "Sr. Presidente,

Presidência tem sobre a mesa uma série de requen- Requeremos, nos termos do art. 155 do
mentos de urgência. Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço urgênciapara apreciação imediata do Projeto
a palavra pela ordem. de Lei nº 4.142, de 2004, do Poder Executivo,

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem que dispõe sobre o ensino na Marinha.

v.Exa6at:I~~~ILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem. Sala das Sessões, 29 de junho de 2005.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL é sig- - Jorge Alberto. VicecLíder do PMD8; Arlindo

R . t Chinaglia, Líder do Govemo; Paulo Rocha, Lí-
natário de algumas ur~ências, mas.há o .eq~e~lmen o derdo PT; Miguel de Souza, Vice-Líder do Bloco
nº 3.450/05, de urgência para o Projeto de Lei n- 2.403, Parlamentar PUPSL; Renildo Calheiros, Líder
de 2003, com o qual o PFL não concorda. . " do PCdoB; José Múcio Montéiro, Líder do PTS;

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nono) - A
P 'd" . ., t' u SeverianoAlves,. Líder. do p.DT; Rodtigo Maia,

resl encla Ja re Iro .' L·' R Ih L'd d PPS"
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A Líder do PF ;Dlmas ama o, I er o .

Presidência vai ler vagarosamente os requerimentos de O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
urgência, porque só colocará em vota~o ~queles que havendo nenhuma objeção em plenário, vou colocá-lo
forem consensuais. Senão, de ofício, retirara da pauta. em votação de maneira simbólica.

O primeiroRequerimento, de nº 3.480105, diz res- Em votação o r:equerimento.
peito à apreciação dq Projetode Lei nº 6,276, de 2005, O SR. PRES:IDENTE(José Thomaz Nonô) - Os
que institui o Plano Especial' de pargos da Cultura e Srs. Deputados qUe o aprovam permaneçam como se
Gratificação Específica daAt!vidade Cultural- GEAC, encontram. (Pausa.)
cria cargos de provimento efetivo etc. _ APROVADO.

Havendo unanimidade, vou colocar em votaçao O SR. PRES.íDENTE (José Thomaz Nonô) - So-
de maneira simbólica. bre a mesa o terceiro Requerimento de nº 3.452/05:

"Sr. Presidente, "Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do
Requeremos, nos termos do artigo 155, Regimento Interno, requeremos regime de urgên-

do Regimento Interno da Câmara dos Depu- cia na apreciação do PRC nº 272105, do Deputado
tados, urgência para apreciação do Projeto EduardoCampos, que institui o Grupo Parlamen-
de Lei n'º 6.276, de 2005, que "Institui o Plano tar Srasil/Argéliaedá outras providências.
Especiédde Cargos da Cultura e a Gratificaç~o Saladas Sessões, _ Alberto Goldman,
Específica de Atividade C:;ultural- ~EAC.. ?na Líder do RSDB; José Carlos Aleluia, Líder da
cargos ,de provimento efetivo, altera diSPOSitivos Minoria, Sandro Mabel, Líder do PL; Rodri-
das Leis nºs 10.862, de20 de abril de 2004, go Maia, Líderdo PFL;Jorge Alberto, Vice-
11 .046, de 27 dé dezembro de 2004, 11.094, Líder do PMDB; Luciano Zica, Vice-Líder do
de 13 de janeiro de 2005, 11.095, de 13 de PT; LucianaGenro, Líder do PSOL; Pastor
janeirode 2005, e 11.091, de 12 de janeiro de Reinaldo; Vice-Líder do PTS; Jorge Gomes,
2005 e dá outras providências. Vice-Líder do PSS:'

Saladas Sessões, de novembro de
2005. -Wasny de Roure, PT; Henrique Fon
tana, Líder do PT; Wilson Santiago, Líder do
PMDB; Rodrigo Maia, Líder do PFL; Nelson
Marquézelli, Vice-Líder do PTS; Sandro Ma
bel Lídt3r do PL'Dimas Ramalho, Líder do

, ' '. " " I

PPS; Renato Casagrande, Líd~rdo PSB; Se-
veriano'Alves, Líder do PDT; Renildo Calhei
ros Líder,do PCdoS; Pastor Arnarildo, Líder
do PSC; Enéas, Representante do PAONA;
Sarney IFilho, Líder do PV:'

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Em
votação o reque:ritnento.
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

REQUERIMENTO Nº 3.484, DE 2005
(Do Presidente do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar)

Solicita a prorrogação dos prazos para
a conclusão dos Processos de nºs 8, 9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 de 2005
(Representações de nºs 43, 44 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55 e 57 de 2005).

Senhor Presidente,
Tendo ouvido previamente o Conselho, solicito

a V. Exa., com fundamento no art. 22 do Regulamen
to do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, seja
submetido à deliberação do Plenário pedido de pror
rogação, por mais noventa dias, dos prazos previstos
para a conclusão dos Processos de nº s 08,09. 10.
11.12.13.14,15,16.17,18 e 19 de 2005 (Repre
sentações de nºs 43,4446,47,48,50,51.52,53,54,
55 e 57 de 2005).

Apesar de o Conselho de Ética e Decoro Parla
mentar vir dedicando todo seu tempo e esforço para
garantir um desfecho adequado e satisfatório a todos
os processos em curso, visando à apuração completa
das responsabilidades dos envolvidos, o grande nú
mero de testemunhas a serem ouvidas e de provas a
serem produzidas obriga-nos a reconhecer a quase
total impossibilidade de conclusão dos trabalhos den
tro dos prazos originalmente previstos. No próximo
dia 15, quando será encerrada a presente sessão le
gislativa. já terão decorrido praticamente dois terços
desses prazo,; e, havendo ou não convocação extra
ordinária do CongressC' '\Jacional para a continuidade
dos trabalhos. esta presidência teme não haver tem
po hábil para que o Conselho possa desincumbir-se
satisfatoriamente de sua missão se não puder contar
com umprazo mais alargado para dar andamento aos
atos de instrução probatória necessários à conclusão
dos processos.

Em face, pois, da situação aqui exposta, solicic
tamos ao Plenário a concessão da prorrogação ora
requerida.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2005. 
Deputado Ricardo Izar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Antes
de submetê-lo à votação, a Presidência abre espaço
para observações prévias dos Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
a palavra o Deputado José Carlos Aleluia, Líder da
Minoria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
assunto foi objeto de discussão na reunião de Líde
res hoje pela manhã. A intenção é nobre. O Sr. Presi
dente da Casa e a Mesa, assim como todos, desejam
que o Conselho de Ética possa funcionar durante o
recesso parlamentar. Trata-se de construção jurídica
de verdadeiras cartas de baralho, porque bastou o
Líder do PL, Deputado Sandro Mabel, fazer a singela
intervenção "como serão contados os prazos?" para
se instalar a dúvida.

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, ao apro
varmos esse requerimento de urgência, estamos ape
nas possibilitando a apreciação da questão.

Todos os Deputados gostariam de trabalhar os
processos durante o recesso. mas aqueles que fize
rem uma análise jurídica vão verificar que isso é im
possível.

Sr. Presidente, no meu entendimento, só existem
dois caminhos: suspendemos os trabalhos, inclusive
do Conselho de Ética, e voltamos no dia 15 de feve
reiro ou faremos a desgastante autoconvocação. São
esses os dois caminhos.

Afirmo a V. Exa., repetindo o que disse durante
a reunião de Líderes, que não colocarei obstáculos à
aprovação da urgência, mas. no mérito, vou apresen
tar os obstáculos. No meu entendimento, a alteração
das regras. nitidamente em prejuízo dos que estão
sendo processados, é uma violência contra o direito
à ampla defesa e contra a integridade do processo ao
qual estão submetidos. Não tenho dúvida de que, no
momento em que um deles desejar ir a Plenário para
apresentar questão de ordem, não vai encontrar Plená
rio; quando for recorrer, não vai encontrar a Comissão
de Constituição e Justiça.

Portanto. posso até concordar em que seja votada,
até simbolicamente. a urgência, mas, no mérito, vou
me reservar o direito de apresentar os obstáculos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Presidência esclarece ao nobre Líder José Carlos
Aleluia que não estamos votando a urgência. Sub
meterei à votação, se entender que não há objeções.
a mera solicitação de prorrogação de prazo, com ou
sem urgência.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quanto a isso,
não há objeção. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - É
isso o que quero esclarecer. Seria com ou sem con
vocação extraordinária. A convocação é outra e difícil

__________________________-----------------c"
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travessia. Por ora, é só a prorrogação de prazo, que,
no entender da Presidência, é imprescindível.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Com
a palavra o Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a prorroga
ção é por quantos dias?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - No
venta dias.

O SR. RICARDO BARROS - Entendo que é
fundamental prorrogarmos o prazo, independente
mente da questão discutida pelo Deputado José Car
los Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Claro.

O SR. RICARDO BARROS - Essa não é a ques
tão em tela, se haverá ou não convocação extraordiná
ria, se alteraremos ou não as normas do Conselho de
Ética para que pbssa funcionar durante o recesso.

Entendo que à prorrogação é fundamental para
que os julgamentos possam ser concluídos e para que
os Parlamentares aguardem os resultados do Conse
lho de Ética com tranqüilidade, como ocorreu com o
Deputado SandrcMabel, que foi isento e tem a opor
tunidade de continuar exercendo seu mandato, uma
vez que nada foi provado contra S.Exa. É fundamental
a prorrogação, para que haja o veredicto sobre cada
uma dessas acusaçôes.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Presidência reitera oque já disse: estamos tratando
de consultar o Plenário sobre a mera prorrogação dos
prazos, por 90 dias..

O SR. P'RESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Com
a palavra o Dept.ltado Luiz Sérgio.

O SR.LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do oradá:) - Sr. Presidente, com relação à
preocupação expressa pelo Deputado José Carlos
Aleluia, entendoqüe merece a ponderação de todos
nós. Mas o quenE3ste momento estamos votando é o
requerimento que vai permitir a prorrogação do prazo.
Isso é fundamental porque, não havendo prorrogação,
os processos se encerram sem a devida conclusão.

Portanto, comrelaçâo a esse requerimento, acre
dito que há concordância de todos, e tenho certeza de
que este Plenário vai aceitar a exigência do Conselho
de Ética de que haja tempo para que esses processos
possam ser concluídos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao nobre Líder Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu iria
responder ao Deputado José Carlos Aleluia o que V.Exa.
já respondeu. Portánto, não há mais necessidade.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Com
a palavra a nobre Líder do PSOL, Deputada Luciana
Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL - RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PSOL manifesta seu apoio à prorrogação dos traba
lhos na Comissão de Ética, mas, ao mesmo tempo,
diante das intervenções ocorridas hoje na reunião de
Líderes, manifesta sua total discordância com qualquer
convocação extraordinária desta Casa que signifique
remuneração extra aos Parlamentares.

Entendemos a importâhcia dáconclusão o mais
rapidamente possível dos processos em trâmite no
Conselho de Ética. Buscaremos mecanismos regi
mentais que permitam o funcionamento daquele cole
giado durante o recesso parlamentar, mas não vamos
aceitar, em hipótesealgumà, convocação de iniciativa
dos Presidentes dos Poderes Legislativo ou Executivo
que signifique remuneração aos Padamentares. A so
ciedadebrasileira nãoateita.lssoséria um escândalo
de proporções gigantescfis; merecedor do repúdio de
todo o povo brasileiro.....

O SR.PRE'SIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Mesa recolhe a ponderação de VExa., mas insiste
que, neste momento, a discussão réstringe-se à pror
rogação do prazopataoifundionamento do Conselho
de Ética. '

O SR. RENATotASAGRANDE - Sr. Presidente,
, '. I, I

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEN1E (José Th6maz Nonô) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. RENATO CASAGRAND'E (PSB - ES. Pela

ordem. Sem revisãÓ dó orador.) - Sr. Presidente, peço
a inclusão em pauta do Requerimento nº 3.387, para
o trâmite, emregiitle de: urgência, do projeto que tra
ta da municipalização do ITR. TrataLse de matéria de
consenso entre as Líderanças e Parlamentares.

Como vamosiv6ta.t diversos requerimentos, so
licito à Presidênciá qlJetambem votemos o requeri
mento que citei.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Deputado Renato 8asagrande, a Mesa, em princípio,
não faz nenhuma objeção, mas há mais ou menos
70 requerimentos de urgência em pauta, e incluímos
aqueles consensuais.

Sugiro a VExa. que consulte seus pares e os
Líderes enquanto prosseguimos na discussão. Se for
consensual, utilizarei o mesmo mecanismo que adotei
para os outros.

O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente,
já foi feita a consulta.

O SR. PRESIDENTE(José Thomaz Nonê) - De
minha parte, nenhuma objeção.
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o SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. está
submetendo à discussão o requerimento que trata da
prorrogação do prazo para o Conselho de Ética e De
coro Parlamentar desta Casa?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê)
- O Requerimento nº 3.484, que solicita a prorro
gação de prazo.

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, esse pra
zo encerrar-se-ia dia 15. Devido ao grande número de
conclusões de processos e representações. nada mais
justo do que prorrogarmos os trabalhos para que sejam
ouvidas testemunhas e esses processos possam correr
normalmente no Conselho, que está fazendo um grande
trabalho não só para esta Casa. mas para o País.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Presidência constata que não há objeções quanto ao
requerimento de prorrogação de prazo.

Não havendo nenhuma objeção, vou colocar em
votação a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Em
votação o Requerimento nº 3.484, de 2005.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con

sulto o Plenário sobre o requerimento a que aludiu, há
pouco, o nobre Líder Renato Casagrande.

Trata-se do Requerimento de urgência nº 3.387/05,
para apreciação do PL nº 4.896, de 2005, que regulamen
ta o inciso 111 do § 4º do art.153da Constituição Federal,
autorizando a celebração de convênio entre a União, os
Municípios e o Distrito Federal para a realização de co
brança e fiscalização do Imposto Territorial Rural-ITR.

"Sr. Presidente, nos termos do art. 155
do RICO, requeremos a Vossa Excelências
Regime de Urgência para apreciação do PL nº
4.896/2005, do Poder Executivo, que regulamen
ta o inciso 11 do § 4º do art. 153 da Constituição
Federal, autorizando a celebração de convênio
entre a União e os Municípios e o Distrito Federal
para a realização da cobrança e fiscalização do
Imposto Territorial Rural - ITR.

Sala das Sessões, 2005. - Renato Ca
sagrande, Líder do PSB; Luiz Sérgio. Vice
Líder do PT; Rose de Freitas, Vice-Líder do
PMDB; Rodrigo Maia. Líder do PFL; Alberto
Goldman, Líder do PSDB; Nelson Marque
zelli, Vice-Líder do PTB; Severiano Alves,
Líder do POr: Dimas Ramalho, Líder do PPS;
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Sarney
Filho, Líder do PV"

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
petição está subscrita por todos os Líderes. à exceção
dos Líderes do PL e do PP.

Indago se há alguma objeção.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem

VExa. a palavra, nobre Líder da Minoria.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, al
gumas Lideranças do Governo estão tentando vender
essa idéia de municipalização do ITR como, na minha
opinião, compensação para o não-cumprimento, por
parte do Presidente Lula, do compromisso assumido
por S.Exa. com os Municípios brasileiros, qual seja o
de aprovar o aumento de 4,5% do Fundo de Partici
pação dos Municípios.

Sr. Presidente, VExa., que é de Alagoas, sabe
que o ITR não terá impacto absolutamente nenhum,
por exemplo, na receita do Município de Piranhas, tão
querido de VExa.

Isso é "escapismo". O PFL, a Minoria, quer votar
o aumento do FPM. É isso o que o Governo não quer
votar. Portanto. essa é mais uma farsa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência consulta, entretanto, o nobre Líder da Mi
noria para saber se S.Exa. objeta o requerimento de
urgência. Eu preciso consignar o posicionamento.

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. não esta
mos discutindo o objeto da proposta, mas queremos
reafirmar a palavra do Líder José Carlos Aleluia: real
mente, há 1 ano esta Casa discutia, com a presença
de todos os Prefeitos, o aumento de 1% do Fundo
de Participação dos Municípios; mas o Governo não
submete a matéria à discussão. Estão tentando tapar
o sol com a peneira.

Participamos do acordo, o PFL já o subscreveu,
portanto, concordamos com o requerimento. mas isso
não resolve o problema dos Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência concorda. evidentemente. com as consi
derações de VExa.. mas reitera que devemos opinar
sobre o requerimento de urgência do nobre Deputado
Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
sulto os nobres Líderes sobre se há objeção.

. --------------.--..,,--"-__I'"~,_"""PO.'.
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o SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Não há objeção, Sr.
Presidente; há apoio.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Francisco Turra, há alguma objeção?

O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
remos adotar a mesma linha do Líder da Minoria, no
sentido de reafirmar que é fundamental que coloquemos
em votação o pedido de urgência para o projeto que
prevê o aumento do FPM. Na próxima semana haverá
mais uma mobilizaçãodos Prefeitos em Brasília. Nes
sas viagens, eles já gastaram tudo o que iriam ganhar.
É uma pena o descaso imenso do Governo Federal
para com esse pleito. Temos que fazer a nossa parte:
votar o requerimento urgência e colocar o projeto em
votação ainda esta semana.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Com
a palavra o nobre Deputado Fernando Coruja. Em se
guida, o Deputado Luiz Sérgio.

Não havendo objeções, votaremos o requerimento
do Deputado Renato Casagrande.

O SR.FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
questão do ITR é claramente um benefício para os
Municípios. mas é muito pequeno se comparado ao
FPM. Não podemos utilizar OITR para dizer que foram
contemplados-como lembrou o Deputado José Carlos
Aleluia - os Municípios brasileiros. Claro que, havendo
2 benefícios, não vamos votarcontra o benefício menor
só porque o maior não foi votado.

Então, vamos votar a fa\Zor do benefício objeto do
requerimento do Deputado Renato Casagrande, mas
com a ressalva levantada por outros Deputados aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Com
a palavra o nobre Deptltado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. é preciso separar
as coisas: os Municípios, é verdade, querem o aumento
do Fundo de Participação, do percentual desse bolo
que é dividido, mas também querem a possibilidade
da municipalização do ITR.

Este requerimento tem por objetivo atender a
uma das reivindicações, uma a mais. É pouco, mas
para alguns Municípios pode ter uma representação
absolutamente significativa na sua receita.

Com relação ao compromisso assumido pelo
Presidente, é evidente que S.Exa. ainda o mantém.
Ocorre que queremos, com o aumento do percentual
a ser distribuído para os Municípios do Fundo de Par
ticipação, nesse bojo, discutir de uma vez por todas a
tão falada reforma tributária. Não podemos fazer essa
reforma por partes, precisamos contemplar o todo.

Quanto à matéria, há pontos sobre os quais os parti
dos têm opinião convergente, em outros, divergentes.
Mas é bom que haja essa pressão dos Prefeitos, não
apenas para essa reivindicação, mas também para que
possamos realizar a reforma tributária no País.

O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero esclarecer que a municipalização do ITR é um
dos pontos da pauta municipalista. Votação da reforma
tributária é outro, assim como é a regulamentação dos
recursos para o programa Saúde da Família. Então,
devemos avançar nessa matéria, pára depois buscar
mos avançar também quanto ao aumento do percen
tual relativo ao FPM.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela

ordem. Sem revisão do oradbr.) - Sr. Presidente, o PFL
reafirma que o compromissb do Presidente da Repú
blicae do Ministro da Fazenda com os Prefeitos não
foi cumprido. Poderíamos votar a qualquer momento
a presente proposta. Não vamos ser contrários à mu
nicipalização do ITR.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
registrado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência não detectou nenhuma resistência ao re
querimento de urgência do. nobre Deputado Renato
Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação o requerimento do nobre Deputado Renato
Casagrande, solicitando urgência para apreciação do
PL nQ 4.896/05.

O SR.PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.).

APROVADO.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
chamou-me a atenção, no item anterior, a prorrogação
do prazo de 90 dias para o Conselho de Ética avaliar
os processos que lá estão.
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Diz o § 2º do art. 280 do nosso Regimento Inter
no: "Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão
suspensos durante os períodos de recesso do Con
gresso Nacional".

Diz o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº
25 do Conselho de Ética: "As normas estabelecidas
no Código de Ética e Decoro Parlamentar comple
mentam o Regimento Interno e dele passam a fazer
parte integrante".

Se, ao se instalar o recesso parlamentar, teríamos
a cessação do prazo para a conclusão dos processos
no Conselho de Ética, não entendo por que está se
prorrogando por 90 dias esse prazo, já que, no caso
do ex-Deputado José Dirceu, que fez uma guerrilha
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
e no Supremo Tribunal Federal - e resistiu o quanto
pôde -, o prazo concedido foi de 45 dias, por precau
ção. Acho 90 dias um prazo exagerado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Na
realidade. houve um requerimento do Conselho apro
vado pelo Plenário. Portanto, não há questão de or
dem a resolver.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 548-B, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 548-B,
de 2002, que dá nova redação ao § 1º do art.
17 da Constituição Federal, para disciplinar
as coligações eleitorais; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade (Rela
tor: Deputado Inaldo Leitão); e da Comis
são Especial, pela aprovação desta, pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição
das emendas de nºs 1 e 2 (Relator: Depu
tado Pauderney Avelino).

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio
Cambraia, que falará contra a matéria. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Car
los Hauly. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
Barros. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio
Zimmermann. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Babá.
(Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo
Dimas. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Ro-:
sinha. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio
Carlos Biscaia. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nazareno
Fonteles. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico
Alencar. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Afonso.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e as
PECs?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Já
foram aprovadas.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - As PECs?
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Já

foram aprovadas. (Pausa.)
As PECs, não, a MP. A primeira é essa. Perdão,

foi informação errada da Mesa.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Eu também não

percebi.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Afonso,
para discutir.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sei que este é um assunto polêmico. Tenho conversado
com muitos colegas e procurado ouvir a opinião de juris
tas, de homens públicos, de militantes da vida pública,
em relação à verticalização. Tenho o convencimento,
respeitando as opiniões em contrário, naturalmente,
que é importante e bom para o País que tenhamos o
disciplinamento do que é chamado verticalização, para
que possamos reforçar a condição nacional dos par
tidos políticos e dar uma linha coerente de atuação e
de coligações às agremiações partidárias.

A não-existência da verticalização permite que,
em cada local, seja no Estado, seja no Município, os
partidos associem-se, coliguem-se, façam alianças da
forma mais ampla e irrestrita, sem qualquer tipo de ob
servância à coerência ideológica ou programática.

E faz com que tenhamos as situações de maior
contra-senso que até chocam o eleitor comum, de ver,
por exemplo, no patamar nacional. partidos digladian
do-se e acusando-se, fazendo denúncias de parte a
parte, e, nesse ou naqueloutro Estado, estão coliga
dos, irmanados, fazendo-se auto-elogios e dizendo
que o partido outro é o melhor que existe para estar

_________________________.......-R1.._.._._..... ~ .._..-~-....+'
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irmanado. Isso, sem dúvida, em nada contribui para a
avaliação que o eleitorado faz dos nossos partidos e
da nossa estrutura partidária.

Lembro também que este tema, que pode ser
inserido num complexo maior, da chamada reforma
eleitoral, da reforma política, da reforma partidária,
será votado de maneira isolada, já que, ao que tudo
indica, a reforma política, cujo Relator é o Deputado
Marcelo Barbieri, aqui presente, dificilmente entrará
na pauta, quer pela exigüidade de tempo, quer pela
complexidade dó tema.

Vamos vótartão-somente algo que vai permitir
aos partidos políticos - permito-me usar uma palavra
um pouco mais dura - negociarem as coligações re
gionais e estaduais a seu bel~prazer, sem que haja
nenhum limite, parâmetro, delimitação ou coerência
com a realidade nacional.

Eu respeito, mas vejo a insistência de alguns nes
se sentido, porque querem exatamente que prevaleçam
o interesse e a liberdade local, para tratativas o mais
exóticas possível, em desrespeito ao caráter nacional
dos partidos po1ítisos.

Por isso venho manifestar meu voto contrário à
emenda, pohànto favorável à verticalização, deixando
bem claro que 1/6tar pela emenda é não permitir que
a verticalizaçãd caia.

FaçO isso, Sr. Presidente, sem nenhum tipo de
constrangimento, Cima vez que meu partido, o PMDB,
em momento algum reuniu-se para discutir o tema.
Portanto, aihtiJaque porventura o Líder venha a esta
tribuna eXteriOriza:r algum tipo de encaminhamento,
com certeza não terá sido fruto de debate ou de deci
são tomada: pela bancada. Assim, sinto-me à vontade,
sem risco deestélr desrespeitando a Liderança ou o
partido, q8e pode eventualmente ter encaminhamen
to diverso.

Pessoalmente, estou convencido de que é bom
para o País, para os partidos políticos e para a res
peitabilidade da classe política - assim evitando que
nossa imagem decaia ainda mais perante a opinião
pública - que mantenhamos a coerência do caráter
federal dos partidos políticos, unitários e nacionais,
mantendo em nosSa legislação o dispositivo conheci
do como verticalização.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Sras.

e Srs. Deputados, tenho a satisfação de registrar visita
oficial à Câmara dos Deputados de delegação parla
mentarda Assembléia Nacional do Vietnã, presidida
pela Deputada Duong Thu Huong e composta dos
Deputados Nguyen Xuan Thiet, Dang Phuong Thanh,
Huynh Thu Phuoc, Tran Tien Canh e Nguyen Van Phuc,

e, ainda, dos Srs. Pham Dinh Cuong, Le Dinh Thang
e Nguyen Hoang Anh.

É uma honra receber VExas. (Palmas.)
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Questão

de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
recebi uma observação da assessoria do partido com
relação à Medida Provisória nº 263. Votamos o PLV,
que não alterou o texto original.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Deputado Jorge Alberto, a questão de ordem de VExa.
é procedente. A Mesa tomará as providências e fará
a adequação, uma vez que o PLV em nada difere da
medida apresentada.

Repito, a questão de ordem é procedente. A Mesa
já determinou as providências necessárias.

O SR. JORGEALBEFUO - Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Para

discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Fernando Coruja. . .

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, fui um dos Parlamentares que, junto com
os Deputados José RODerto Batochio, Miro Teixeira
e Pompeo de Mattos, fizeram a consulta ao TSE, que
decidiu que circunscrição e;ra a nacional. Por meio de
resolução, decidiu pela verticalização no País.

Embora fosse subscritor, sempre fui contrário
à tese da verticalização, que, no Brasil, salvo melhor
juízo, é um equívoco. Porque acho isso? Em um país
como o Brasil ou em qualq!Jkr outro, as leis eleitorais
não devem ser impostas 1p~lo Estadb. Os partidos po
líticos são representantes da sociedade e, portanto,
devem decidir o seu destino e a maneira como vão
representar o povo. Fa10, por exemplo, da fidelidade
partidária, que muitos qwe~em aumentar para 4 anos.
No meu entender, é umab~urdo es.se tempo. Já cas
samos mais de 100 milhõe~de pessoas que poderiam
ser candidatas neste ihstéinte. Elas não podem ser
candidatas em razão da lei.i de fidelidade partidária. É
preciso democratizar o sistkma.

Vejam V. Exas. o que acontece nos países mais
desenvolvidos, Israel, por exemplo. Na Itália, houve
crise. Por não haver leis que engessassem o país, foi
possível construir alternativas para a sociedade.

Quando se diz que· se quer construir partidos
nacionais, é preciso compreender que o Brasil é uma
federação, não é um país unitário. As bases precisam
construir o que o Brasil pensa. Quando se diz que vai
haver partido nacional eque as cúpulas vão decidir,
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lembro-me da súmula vinculante, das decisões tomadas
às vezes por aqueles que comandam o País e impedem
que brote das bases o que as pessoas pensam. A idéia
de que esse procedimento vai fortalecer os partidos
e, com isso, fazer bem para o País não é verdadeira.
Precisamos de democracia plural, em que sejam re
presentadas muitas correntes de pensamento.

Se permanecer a verticalização, pode haver no
País uma eleição apenas com candidatos de direita
ou que representam esse espectro liberal- o PSDB. o
PFL, de repente o PT, que está nesse espectro hoje -,
e partidos COmO o PV ficam impedidos de ter candidato
a Presidente, porque se vinculam as eleições dos seus
Parlamentares à eleição estadual, pois o Brasil é, por
formação, uma federação. Não se elegem Deputados
nacionais. Um candidato a Parlamentar não recebe
voto em qualquer lugar do País. Vota-se em uma Uni
dade da Federação.

No meu entendimento, não há como prosperar o
argumento de que vamos fortalecer os partidos polí
ticos. Pensar assim é partir do pressuposto errado. O
fortalecimento dos partidos políticos não representa, em
absoluto, o fortalecimento da democracia, do povo.

Alguns dizem que será mais fácil votar coisas
no Congresso. Lembro que, quando votamoS, COmo
regra geral, o povo perde. O povo perde aqui quando
votamos. Graças aos partidos pequenos, à represen
tação plural aqui do País, conseguimos muitas vezes
obstruir coisas que se quer fazer e que vêm contra a
população brasileira.

O que se faz no Brasil hoje. em termoS de polí
tica econômica, de transferência de recursos dos tri
butos para o setor bancário, faz-se com a pactuação
do Congresso. Os partidos pequenos muitas vezes
resistem. Portanto, é engessamento permanecer a
verticalização.

Se a verticalização for derrubada, não sei se a
decisão valerá para o próximo ano. Entendo que alte
ração de lei eleitoral, mesmo que por emenda à Cons
tituição, não pode valer no próximo ano. Essa questão
tem de ser discutida ao seu tempo e hora pelo Supre
mo Tribunal Federal. Talvez não valha para o próximo
ano. Mas, se permanecer, a verticalização impedirá a
construção da democracia.

Muitos partidos, como o PT, que hoje é a favor
da manutenção da verticalização, só se construíram
porque não havia verticalização. Não é possível cons
truir políticas de base com movimentos engessados
como esse. A política tem de ser do cidadão e não do
Estado. Quanto mais se engessa, mais se produzem
leis, vindas do Estado, que dificultam a democracia.
Impede-se a progressão do País como um todo. Temos
de dar maior liberdade. É preciso mais democracia e

menos ingerência do Estado, como leis, de qualquer
ordem, comO a que pode advir dessa matéria que pro
duz verticalização, que engessa a construção política
e a democracia no País.

Portanto, voto pela emenda e pela derrubada da
verticalização. Ao que parece, no nosso partido, essa
é a tendência dominante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Peço

ao Plenário que olhe à direita do Presidente a bela co
mitiva que nos visita, composta de modelos da Capital,
que acompanham a delegação que cuida da campanha
do IV Natal dos Sonhos da Pastoral do Menor.

Trata-se de campanha altamente meritória, que
cuida da doação de brinquedos a crianças carentes.
Integram a delegação Eli Hadid, diretor da agência,
Ana Cláudia, madrinha da campanha, Paulo Jatobá,
diretor em Brasília, Sueli Camargo, coordenadora da
Pastoral do Menor, Nivaldo Oliveira, Padre Juarez e
Padre Fernando, que representa o Cardeal D. Cláu
dio Hummes.

Esta Casa se associa à feliz iniciativa e deseja
às modelos que nos visitam e aos demais membros
da delegação pleno êxito. levando conforto às crianças
carentes deste País. (Palmas.)

Apresento a camiseta da campanha, simples
mente para a popularização da campanha Natal dos
Sonhos. (Palmas.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando
V. Exa. me chamou, eu não estava presente. Registro
que sou pela manutenção da verticalização.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Cha
marei V. Exa. de novo, não há problema.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Não quero atra
palhar a ordem dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
atrapalha, VExa. nos ilustra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Obrigado, Ex
celência.

Quero dizer que sou a favor da verticalização,
que é boa para os partidos e para o País.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço para fazer uso da palavra corno Relator da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, venho à tribuna como Relator da Proposta de
Emenda à Constituição nº 548, que se originou no Se
nado Federal no ano de 2002, de autoria do ex-Senador
Bernardo Cabral.

A PEC modifica o art. 17 da Constituição Federal,
dando ao seu § 1º a seguinte redação:

"É assegurada aos partidos políticos au
tonomia para definir sua estrutura interna, or
ganização e funcionamento e para adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coliga
ções eleitorais, sem obrigatoriedade de vincu
lação entre as candidaturas em nível nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária".

Esse é o fulcro da PEC, motivada pela interpre
tação do Tribunal Superior Eleitoral que culminou com
a resolução que criou, em 2002, a verticalização, ou
seja, a obrigatoriedade de se reproduzir nos Estados
a coligação nacional. O espírito da PEC é que as coli
gações sejam livres nos Estados, não precisem seguir
a coligação nacional.

No sistema político-partidário vigente no Brasil,
a meu ver não há partido forte, não há avanço para
se fazer uma eleição melhor, com ou sem verticaliza
ção, porque os partidos não têm consistência políti
co-ideológica.

Os programas não são respeitados. Essa his
tória de manter a verticalização porque ela será um
avanço que tornará os partidos e o sistema político
melhores é ledo engano. Enquanto não fizermos uma
reforma política eleitoral para valer, sobretudo uma
reforma nos costumes políticos do Brasil, não avan
çaremos nada.

Sr. Presidente, somos favoráveis à manutenção
da situação de antes de 2002, para que os partidos
possam fazer as coligações estaduais que melhor lhes
aprouver. E há um detalhe, Excelência. A PEC foi apro
vada no Senado Federal em 2002 e, em 2005, no dia
22 de junho, foi aprovado o parecer do Relator na Co
missão Especial da Câmara dos Deputados. Portanto,
passadas as 2 sessões do interstício, estaria a matéria
pronta para vir ao plenário, o que não aconteceu por
causa das sucessivas crises que se abateram sobre
o Congresso Nacional, notadamente sobre a Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Peço
a VExa. que conclua, Deputado.

OSR. PAUDERNEY AVELlNO - Peço a V.Exa. um
pouco de paciência, Sr. Presidente, porque se trata de
matéria extremamente importante e o Plenário precisa
ter consciência do que está sendo discutido.

Houve a denúncia de pagamento de mensalão,
feita pelo então Deputado Roberto Jefferson. Criaram
se as CPls. Depois sobreveio aquela denúncia do Buani
envolvendo o Deputado Severino Cavalcanti. Ou seja,
tivemos 100 dias desde a aprovação da PEC na Co
missão Especial até o dia 30 de setembro, data limite
para se alterar a Lei Eleitoral, mas não conseguimos
votar a matéria.

E agora analisamos as diversas interpretações de
juristas como, por exemplo, o Deputado Miro Teixeira,
que se vai pronunciar logo mais. O Deputado Miro Tei
xeira defende a tese de que, mesmo em se tratando de
PEC, que estaria no plano de hierarquia da Constitui
ção, não há possibilidade de auto-aplicação. Já outros
dizem que sim, que a PEC é auto-a.plicável.

A controvérsia é enorme, também por isso não se
está conseguindo o quorum necessário à votação, tão
importante para a vi.da partidária do nosso País.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. Voltarei a qual
quer momento para dar mais esclarecimentos sobre o
parecer. Estamos prontos para votá~lo, com a dúvida
da eficácia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra, para falar contrariamente à matéria,
ao Sr. Deputado Luciano Zica. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Miro
Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes que se inicie a
contagem do tempo, eu queria.pedir a V.Exa. o avulso
do que está sendo votado. Vindo das mãos de VExa.,
saberemos que se trata da versão corifiavel, porque
há vários avulsos noplenário. Quero que fique docu
mentado nas notas ,taquigráfica?qoé lerei o texto ofi
ciai, o que está sendo submetido àS Sras. e aos Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (JoséThomazNonô) - Peço
que seja reiniciada contagem do tempo do Deputado
Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, vou ler para VExas. o que estamos
votando:

"As Mesas da. Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O § 1º do art. 17 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 17 ..
§ 1º É assegurada aos partidos políticos

autonomia para deferir sua estrutura interna,
organização e funcionamento e para adotar os
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critérios de escolha e o regime de suas coliga
ções eleitorais, sem obrigatoriedade de vincu
lação entre as candidaturas em nível nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária"'.

Agora o mais interessante:

"Art. 2º Esta Emenda Constitucional en
tra em vigor na data de sua publicação, apli
cando-se às eleições que ocorrerão no ano
de 2002".

Está chegando ao plenário depois de tramitar...
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Desculpe-me,

Sr. Presidente, foi suprimido o art. 2º.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - No

bre Deputado, V Exa. não pode interromper o orador.
A palavra está assegurada ao Deputado Miro

Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA - É esta a matéria que

eu recebi da Mesa. por isso o meu pedido.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Está suprimi

do o art. 2º.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - No

bre Deputado Pauderney Avelino, V Exa. sabe que não
pode usar da palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas é importante, Sr.
Presidente, importantíssimo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - O
Deputado Pauderney Avelino não pode interromper o
orador que está na tribuna. Assim dispõe nosso Re
gimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - O que está em votação
hoje é este texto que VExa. me entregou ou é o texto
com a supressão indicada pelo Relator? Não sabemos
o que estamos votando. esta é a questão. O texto que
estamos votando é com ou sem a supressão?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - O
tempo de VExa. transcorre, Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Por mim ele pode trans
correr, mas os Deputados precisam saber o que es
tão votando. Este avulso contém um parágrafo que o
Relator diz que foi suprimido. Somos 513 Deputados.
Que proposta de emenda está sendo votada aqui? Não
vou nem entrar no mérito da matéria, vou ater-me ao
que está sendo construído com esta emenda, que é a
absoluta submissão de candidatos a Deputado, cida
dãos de um modo geral, à vontade dos candidatos a
Governador e a Senador, às eleições majoritárias.

São apontados como casuístas aqueles que
apóiam esta emenda. É o contrário. Não o são. Estão
votando contra seus mandatos. Isso é que eu tentava

demonstrar aqui. No entanto, é impossível quando não
se sabe o texto que está sendo votado.

Retiro-me da tribuna e ressalto a V Exas. o dever
de reler o que está sendo votado. Está sendo votada
uma proposta de emenda constitucional cujo texto
não se sabe. Por isso, pedi à Mesa o texto que deve
ria ser votado.

Sou pela rejeição desta proposta de emenda
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência tem absoluta convicção do texto que está
sendo votado. A leitura atenta do avulso trará qualquer
Deputado desta Casa ao mesmo convencimento.

A Presidência, entretanto, não tem o poder de
iluminar as pessoas. O que foi distribuído é extrema
mente didático, claro. Não há dúvida alguma.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino,
Relator da matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de infor
mar à Presidência e ao Plenário que o art. 2º lido pelo
Deputado Miro Teixeira foi até a parte que diz "aplican
do-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002". Já
o art. 2º aprovado na Comissão Especial vai apenas
até "na data de sua publicação".

É isso que estamos votando.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

Deputado Pauderney Avelino, a Presidência concedeu
lhe a palavra numa deferência toda especial. V. Exa. não
pode polemizar com cada um dos oradores.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - O Relator está
aqui para esclarecer o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - É
despiciendo o esclarecimento neste momento.

O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa é
uma questão importante que precisa ser resolvida.

O parecer realmente traz o que o Deputado Miro
Teixeira acabou de nos relatar. O Deputado Pauderney
Avelino, Relator, diz que foi suprimida aquela parte,
mas em seu relatório não consta a supressão, não foi
citada a supressão.

O parecer da Comissão:
A Comissão Especial destinada a proferir pare

cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 548-A, de
2002, do Senado Federal, que dá nova redação ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, para disciplinar
as coligações eleitorais, em reunião realizada hoje,

_______________________________~ ~_~'IU'"
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opinou, unanimemente, pela aprovação desta, pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das Emen
das nºs 1 e 2 apresentadas na Comissão Especial,
nos termos do parecer do Relator.

Portanto, o parecer do Relator acata na íntegra
o texto originário do Senado Federal.

Essa é a questão que apresento à Mesa, para
saber o que vale.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Mesa entende, à luz da leitura que V.Exa. acabou de
fazer, que o que estamos votando é exatamente o que
consta na folha 2 do anexo distribuído, em sua redação
integral. É isso que está sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Pauderney Avelino,
Relator da matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por despicienda,
tive que suprimir a complementação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Mas
não é isso que está rio parecer de VExa.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Meu parecer
que foi votado há. Comissão Especial suprime a ex
pressão 'aplicando-se as eleições que ocorrerão no
ano de 2002".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavrapéla ordem.

OSA. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. está
absolutamente Certo. O que está em votação é o que
está impresso, que é o que foi distribuído aos Srs.
Depu~ado~. Não.há outra hipótese.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
questão e~tá,resolvida.A Casa não pode votar em in
tenções, em vontades, em nada que não se corporifique
no avulso. O Deputéldo Ronaldo Dimas leu o que está
em votaçã.o, que é o que consta na folha 2 do avulso
distribuld<l. Nãó há outra matéria.

aSR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
V. Exa. a palavra.

OSR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisao de::> orador.) - Sr. Presidente, era eu pe
quenininha qua:hdo ouvia V. Exa. dizer que o que não
está nos autos, não está no mundo. O que está nos
autos é ist~ aqui.

OSR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Con
cedo a pala:vra:ao Sr. Deputado Pauderney Avelino,
Relator da matéria.

o SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a meu ver, o Depu
tado Miro Teixeira levantou uma questão que não tem
lá tanta importância.

Agora, quero reafirmar que o que foi aprovado
não é este avulso.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A Pre
sidência vai determinar a busca do parecer original.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
tenho absoluta convicção de que suprimi a expressão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
Nobre Deputado Pauderney Avelino, a Mesa já está
suficientemente esclarecida e não vai lhe dar mais a
palavra enquanto não vier o parecer que VExa. afirma
haver procedido.

Agora, estamos discutindo este parecer até que
os autos demonstrem que houve um equívoco.

A SRA. VANESSAGRAZZIOTIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
estou acompanMando atentamente a polêmica. VExa.
vai esperar que venham 'os autos da Comissão Espe
cial. Caso se confirme o que está escrito no avulso que
estamos votando, penso que uma emenda de redação
resolveria esse problema:, Não poderíamos jamais votar
um~ emendacdnsfitucibnal com validade de 2002.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para ç~ntradita(..

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) 
DeputadoMiro Teixeira, aDeputada Vanessa Grazziotin
fez apenas uma sugsstâo. Não há o que contraditar.

• A Mesa. pede encarecidamente aos Srs. Depu
tados que deixén a s~s$ão fluir de uma maneira nor
mal. Como estamos distutindo um assunto em tese,
logd em segl.iid<:i. saberemos quem tem razão no que
diz respeito a.oaludido.S.,e houver modificação de en-,.
tendimento, reabro a lista de inscritos à luz do novo
entendimento.

O SR. DIMAS RAMALHO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de Liderança pelo
PPS.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DlMAs RAMALHO (PPS - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PPS,
estamos defendendo a derrubada da verticalização.
Até porque tivemos essa regra nas últimas eleições
e sentimos a dif.iculdade que os partidos tiveram para
que os candidatos a Presidente da República estives-
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sem em consonância com os candidatos a Deputado
e a Governador.

Isso ocorreu porque houve uma regra imposta
após as convenções partidárias de 2002.

Entretanto, Sr. Presidente, temos outros projetos
importantes na Casa que queremos votar. Alguns deles
vou levar amanhã para a reunião de Líderes.

Gostaríamos de votar este ano o Estatuto da
Igualdade Racial, que é importante. Temos uma po
sição favorável. Seu texto teve avanços significativos
este ano.

Queremos votar também a PEC nº 7. Ela trata
dos Agentes Comunitários de Saúde, que necessitam
urgentemente ter sua situação reconhecida.

Queremos votar o projeto que trata do nepo
tismo. Estamos exigindo do Ministério Público e do
Judiciário que cumpram as orientações do Conselho
Nacional da Magistratura e do Conselho Nacional do
Ministério Público. Nós, do Legislativo, devemos dar o
exemplo votando esse projeto muito importante para
a sociedade.

Por outro lado, quero falar da importância de man
termos o Congresso mobilizado principalmente para
que os processos da Comissão de Ética não sofram
solução de continuidade.

Nós queremos e achamos importante que to
dos os processos em andamento, em julgamento no
Conselho de Ética, sejam rapidamente concluídos.
Por isso, concordamos com as soluções apresenta
das pelo Presidente da Câmara. Estamos procurando
alternativa jurídica para esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Com
a palavra o nobre Deputado Pompeo de Mattos para
falar favoravelmente à matéria.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, primeiro, no texto do avulso há um equívoco. Que
ro entender como equívoco não de redação, mas de
impressão, até porque o § 1º diz bem claro que é as
segurada aos partidos políticos autonomia para definir
sua estrutura interna, organização e funcionamento e
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações eleitorais, sem obrigação de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabe
lecerem normas de disciplina e fidelidade partidária.
E diz o art. 2º: "Essa emenda constitucional entra em
vigor na data da sua publicação."

Encerrou! - hoje, amanhã, depois de amanhã,
quando for aprovada. Diz mais: aplicando-se às eleições
que ocorrerão no ano de 2002. Ora, como ocorrerão
- ocorrerão é verbo no futuro - eleições em 2002, se
é tempo passado?

É óbvio que há um erro de impressão ou de re
dação. Se é de impressão, tiremo-lo; se é de redação.
corrija-se por meio do mecanismo próprio.

Digo isso para equacionarmos essa celeuma so
bre o jeito de se fazer. O mais importante nisso, no jeito
de se fazer, é o que se pretende fazer. E aí depende
da postura, do posicionamento de cada um.

Eu mesmo, como integrante da bancada do PDT,
em 2002 subscrevi um pedido de informações com o
Deputado Fernando Coruja, o então Deputado José
Roberto Batochio - querido e sempre Deputado - e
o colega Deputado Miro Teixeira, ao Tribunal Superior
Eleitoral, relativamente à interpretação do art. 17 da
norma constitucional, à questão da verticalização, da
obrigatoriedade de se fazer coligação para Presidente e
se manter essa simetria na coligação para Governador.
E disseram que sim, que havia necessidade porque
esse era o entendimento da letra fria da lei.

Assim sendo, fixou-se o entendimento do Tribu
nal Superior Eleitoral e então a norma passou a viger
na eleição de 2002 para Presidente da República.
Razão pela qual muitos partidos políticos. em virtude
de coligações estaduais, deixaram de ter uma candi
datura nacional. Ou seja, tiveram de se omitir em face
da questão estadual, regional, local.

Pois bem. Agora temos oportunidade de equa
cionar esse problema. Respeito quem quer manter a
verticalização, ou seja, a simetria. Eu já tive essa linha
de pensamento, mas hoje tenho uma compreensão
diferente. Entendo que se faz necessário, diante das
diversidades estaduais e regionais, que nos Estados
e Municípios os partidos definam seu norte, seu rumo,
sua direção.

É claro, há um senão: estamos fazendo essa mu
dança a menos de um ano da eleição, ou seja, depois
do período em que não é possível se mudar a regra
eleitoral. Lamento que estejamos alterando a regra elei
toral a menos de um ano da próxima eleição. Eu diria
que esse é o senão, contra o qual eu me levanto.

No entanto, diante do fato de que estamos al
terando uma norma constitucional, por intermédio de
uma emenda à Constituição, serão 2 normas consti
tucionais. E entre uma e outra vale a mais recente. E
a mais recente prevê isso.

Por isso, Sr. Presidente - meu partido não tem
posição fechada a respeito. Vou votar com o Sr. Re
lator, por liberar a verticalização. Respeito a posição
do nobre Líder Miro Teixeira - permitam-me chamá-lo
assim, porque S.Exa. liderou nossa bancada durante
anos -, com quem estive perfilado na convicção da
necessidade da verticalização.

Deputado Fernando Coruja, junto com V. Exa.
subscrevi o documento para o Tribunal Superior Elei-

~---------------- .....__..---,------------~--'
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toral. Formamos o pensamento juntos. E hoje entendo
que a regra não foi benéfica para os partidos e espe
cialmente para o eleitor, que deixou de ter alternativas
de candidaturas a Presidente da República, deixou de
ter opção de voto, teve de votar nulo ou no outro. Foram
2 ou 3 candidaturas viáveis, porque muitos partidos
deixaram de ter candidato em virtude da verticalidade
e dos compromissos .estaduais.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Presidência chama a atenção dos Deputados. Mandei
buscar nos arquivos o relatório do nobre Deputado Pau
derney Avelino, o original, para que não paire dúvida.

O relatório termina com o que está rigorosamen
te transcrito no avulso: "Pelo exposto, manifestamos
nosso voto pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 548, de2002, e pela rejeição das duas
emendas apresentadas nesta Comissão Especial".

Assim, assiste total razão ao Deputado Miro Teixei
ra - e a Mesa também entende isto: o que está sendo
votado, iniludivelmente - e não me cumpre perquirir as
intenções e sim o que está escrito -, é o que consta
da folha 2 do avulso, ou seja, o art. 1º e o art. 2º, este
último dizendo que essa emenda constitucional entra
em vigor na data da sua publicação.

Embora haja destaque supressivo para essa ma
téria, o que estamos votando é isso. Chegamos até
aqui observando fielmente o relatório do Deputado
Pauderney Avelino. Não há nenhuma divergência. É
isso, e isso mesmo.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
relação ao queVExa. disse, se votarmos da forma
como está o texto, sem destaques supressivos...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Há
destaques supressivos.

O SR:. MARCELO BARBIERI- Então esses des
taques terão de ser votados antes da matéria, senão
ela não tem validade.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não,
depois da matéria, obviamente. Primeiro, vamos exaurir
a discussão; depois, votaremos. E não posso antever
o que acontecerá na votação.

O SR. MARCELO BARBIERI .. Quero entender
regimentalmente. Como vamos votar uma matéria que
remete às eleições de 2002, se elas já ocorreram?
Como vamos praticar esse ato?

a SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Marcelo Barbieri, não quero fazer juízos de
valor sobre atos cometidos, muito menos sobre pare-

ceres. Vamos votar e, no momento aprazado, faremos
a adequação do texto.

Na realidade, o que está sendo votado é isso, e
não me cumpre consertar. Foi aprovado pela Comis
são. E não sou juiz de ninguém.

O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSOB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sendo
aprovada a matéria e, depois, aprovado o destaque
supressivo para promover a correção da matéria, ela
terá de voltar ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -Com
absoluta certeza.

O SR. FERNANDO CORUJA,.... Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.

a SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Fernando Coruja, não é o momento da con
tradita, e não há uma questão de ordem em especial.
S. Exa. fez uma consulta.

O SR. FERNANDÓGORUJA- Sr. Presidente, hou
ve uma questão' de ordem do Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (José Tho'maz Nonê) - Que
já foi resolvida. . .

OSR. FERNANDO CORUJA - Houve uma pon
deração do Deputado,Marcelo Barbieri. É claro que
temos de esclarecer.

e SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Fernando Coruja, se VExa. atentar um pou
co para o que diz a Mesa, vai ficar para lá de escla
recido.

A Mesa vaiesclarecerVExa., até para podermos
continuar com a sessão~ V. Êxa. pode ouvir a pondera
ção da Mesa e, se não se1sentir esclarecido, poderá
se manifestar.

O SR. FERNANDO CORUJA,- Sr. Presidente,
só vou usar um minuto.

O SR. PRESIDENTE (udsé Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
que diz o art. 2º?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - '1\1'1.
2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data
de sua publicação, aplicando-se às eleições que ocor
rerão no ano de 2002."

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
se houver um DVS, vai ser suprimida essa questão, o
art. 2º. Logo, há um texto consensual: a alteração do
art. 17, § 1º. Já existemla~gasdecisões na Casa de
que o texto consensual é 6 que vale e pode ser pro-
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mulgado. Por isso é preciso esclarecer essa questão
antes da votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Fernando Cc,. uja, só poderemos decidir as
questões da votação do texto no momento aprazado.
A Mesa tem poderes. independendo de haver una
nimidade dos presentes. É claro que a Câmara não
aprovará algo para as eleições de 2002. No momento
adequado. vamos tratar da matéria de forma a acertá
la. Eu só encareço a V Exa. que nos permita continuar
a discussão da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
eu só quero um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Nobre Deputado, essa discussão não vai se ferir de
novo.

O SR. FERNANDO CORUJA - O esclarecimento
é exatamente este: VExa. disse que, com certeza, a
matéria vai voltar ao Senado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Mesa vai examinar com o maior carinho possível todas
as sugestões, sobretudo as judiciosas considerações
deV.Exa.

O SR. FERNANDO CORUJA - Claro. porque, se
vai voltar para o Senado, eu vou tirar o DVS.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Mesa irá examinar a sugestão de V Exa. Estamos bem
assim?!

O SR. FERNANDO CORUJA - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Cha

mo os oradores favoráveis à matéria.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Betinho

Rosado, terceiro orador a favor da matéria.
O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
tenho a impressão, pelos argumentos dos discursos
que me antecederam, de que estamos votando um pe
daço da democracia brasileira. ou seja, se as lideran
ças municipais e estaduais dos partidos que não têm
representação nesta Casa podem mesmo gerir seus
destinos nas políticas municipal e estadual.

A manutenção da verticalização é a negação do
processo democrático, a negação da possibilidade
de os pequenos partidos, que vêm dos Municípios do
interior do Brasil, poderem se manifestar no processo
eleitoral.

Tenho certeza de que a Casa, considerando ab
solutamente esses aspectos, votará favoravelmente
ao parecer do Relator Pauderney Avelino.

Descobriu-se uma imperfeição, ou uma pseudo
imperfeição, no parecer de S.Exa. Mas se a data já está
vencida, esse pedaço da lei é letra morta. O que vale
para votação na Câmara dos Deputados é a parte do

parecer do Deputado Pauderney Avelino, que, acatando
a emenda do Senado Federal. faz cair a verticalização
nas próximas eleições. É para isso que a Casa está
sendo chamada a se posicionar nesta noite.

Tenho absoluta certeza de que seremos favo
ráveis à queda da verticalização. O que a impede, no
momento? Será que a verticalização separa a Opo
sição da Situação? Os favoráveis à manutenção da
verticalização apontam que ela está separando um
lado do outro. Mas quem acompanhou a eleição do
Presidente Lula em 2002 sabe muito bem qual foi a
coligação partidária que o apoiou. Procurem saber
hoje nesta Casa quais os partidos que apóiam o Go
verno do Presidente Lula. É uma situação completa
mente diferente daquela que ocorreu nas coligações
partidárias. A verticalização durante a campanha não
impediu que, passada a campanha, houvesse um en
tendimento amplo e geral das forças políticas do País
e que o apoio ao Presidente Lula se desse na maioria
dos partidos que compõem esta Casa.

A verticalização procura simplesmente impedir. cer
cear que as idéias dos representantes daqueles lugares
mais distantes de nossa Pátria possam estar presentes
nas campanhas eleitorais estaduais e, naturalmente, por
meio delas chegar ao plenário desta Casa.

Portanto, Sr. Presidente, em nome da demo
cracia e da pluralidade de representatividade desta
Casa, pedimos que este Plenário apóie o trabalho da
Comissão e vote favoravelmente ao parecer do Rela
tor, derrubando, de uma só vez, a verticalização hoje
presente na política brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Com
a palavra o nobre Deputado Claudio Cajado. que falará
contrariamente à matéria.

A Mesa esclarece que, por ocasião daquela ques
tão de ordem, inverteu as ordens dos oradores. Come
ço sempre pelo oradores contrários. Para restaurar a
ordem, portanto, daremos a palavra 2 vezes seguidas
aos contrários, com as desculpas da Mesa. .

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente
a discussão que toma conta do Plenário e confesso
que fiquei um pouco confuso; porém. as explicações
dadas por VExa., Sr. Presidente, esclareceram mi
nhas dúvidas.

Não vejo nenhuma impossibilidade de, por emenda
supressiva, destaque ou emenda de redação. determi
narmos que, votada a emenda constitucional, ela passe
a vigorar nas próximas eleições. É o que ficou claro do
debate aqui traçado e da informação da Mesa.

Não quero. Sr. Presidente, entrar no mérito desta
questão: se a emenda vigorará para a próxima elei
ção ou para as eleições seguintes. O que importa dis-
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cutir é se é válido ou não termos partidos nacionais;
termos a verticalização como o melhor sistema, para
que os partidos possam se coligar em âmbito nacio
nal ou estadual.

Entendo, Sr. Presidente, que temos uma junção
de objetivos na Federação, mas não vivemos em uma
nação cujo poder central dita todas as regras. Temos
Constituições Estaduais e partidos fortes com base
nos Municípios e nos Estados.

Diante da experiência da eleição passada, pos
so dizer que não foi efetivamente a melhor solução a
verticalização, porque os Estados tiveram dificuldades
para compor suas alianças no que diz respeito aos in
teresses estaduais, e não apenas os nacionais.

Quando entrarmos no processo político no pró
ximoano, não discutiremos apenas as questões na
cionais, mas também as estaduais, as propostas dos
eleitores. Daí por que tenho a convicção de que essa
amarração, essa forma de·ceifar o direito de os parti
dos políticos negociarem a. melhor aliança nos Estados
é prejudicial aos interesses nacionais e estaduais. Se
votarmos contra a verticalização, ampliaremos as pos
sibilidades dEr os partidos melhor. se entenderem no
âmbito regional e eS1adual e traçarem polhicas públi
cas que melhor desenvolvam seus Estados. Não vejo
nenhUm motivo, aféo momento, ~que me cbnvença de
que a verticalizaçãó é a melhorbpção para a política
brasileira.

Em que pese ao eminente relatório do Deputado
Pauderney Avelino, estouconvehcido de quea vertica
lização não ajuda o processo político. Fazer as coliga
ções apenas em âmbito nacional e fazer com que no
Estado se parta isoladamente com aquel'es que não
se coligaram nacionalmente pode impedir que a me
lhor aliança seja feita, porque muitas vezes o: interesse
nacional não é ouvido no interesse estad~al.

Se tivéssemos partidos políticos hierarquizados
em que o.s diretórios municipais e estaduais, democra
ticamente, tivessemparticipaçã6 ativa nesse processo
por deliberação dos seus. rnembros, muito :bem. Mas o
que vemos é que, muitas \lezes, a Executiva Nacional,
diante dos seus interesses - perfeitos, honestos, não
vou aqui discuti'.. los - que não levam em consideração
as diferenças n:igiol"laisé estaduais, traça alianças que
efetivamente prejudicam a política estadual.

Penso que, neste momento, deveríamos voltar à
condição anteribr, até porqUe a experiência que tivemos
nas eleições para Presidente e Governadores, há 4
anos, não nos deixa lições que possamos auferir como
positivas. No mínirJ')o acho que elas se equivalem.

Portanto, pedindo vênia ao meu colega e eminente
Relator, Pauderriey Avelino, e aos que pensam diferen
te. posiciono-me contra à votação da matéria.

o SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO(PFL - AM. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente,
com base no art. 130 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, para que o Plenário tome conheci
mento, aqui está a emenda de redação aprovada na
Comissão Especial, que diz: "Suprima-se no art. 2º da
proposta a expressão 'aplicando-se às eleições que
ocorrerão no ano de 2002"'.

Portanto, rogo a VExa. que mande fazer juntada
das notas taquigráficas para esclarecer ao Plenário
- com a comprovação pelas notas taquigráficas -, já
que houve falha napublicação e não deste Relator.

Sr. Presidente, peço à Mesa que nos oriente se
a juntada das notas taquigráficas suprirão, neste mo
mento, atalha de publicação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o que o Depu
tado Paudern8y Avelino apresen1aé uma emenda su
pressiva? Não.háata da aprovação da emenda? Está
aí nas mãos de'VExa.?(Pausà.)

Estou contraditando o seguinte: foi exibida uma
emenda, ima.soque consta do parecer não é isso; não
está no parece~distribuídoà Casa. Nos avulsos distri
buídos à Câsánão consta nada disso que o Deputado
Paudernéy Ávelino acabou de dizer. E nós não pode
mos adivinhara quese passou na Comissão.

Eu não sei exatamente se isso é até relevante
para nossa discussão, porque o que levantei teve ca
ráter muito mais.polítko, simbólico, para mostrar como
as forças se deslocam sem ter, contudo, conhecimen
to db texto que está sendo discutido, debatido. Teve
muito rnaise~e can3.ter, até porque a supressão não
poderia seqUer, ser feita em plenário. A matéria não
poderia chegár'a plenário porque estaria prejudicada,
já que essa eadecisão·da Mesa em outra questão
referente à convocação de urna Constituinte restrita
a depender de um plebiscito nas eleições, se não me
engano, de 1g98.

Eu não encaminhei por aí. Nós estamos, agora,
entrando num terreno que merecerá esclarecimentos:
o que se passou nessa Comissão Especial, e por que
não consta d~ste avulso distribuído ao plenário a de
liberação da Comissão Especial.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PRo Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
art. 150 do Regimento Interno preceitua o seguinte:

"Art. 150. Excetuada a matéria em regi
me de urgência, é de duas sessões o inters
tício entre:

1- a distribuição de avulsos dos parece
res das Comissões e o início da discussão ou
votação correspondente;"

Ora, não tenho nenhuma razão para desacredi
tar o Deputado Pauderney Avelino, pois o Relator da
matéria estava presente à votação e certamente sabe
o que aconteceu lá. Havendo, nas notas taquigráficas
da reunião da Comissão, a confirmação de que esse
destaque foi aprovado e de que há um erro na publi
cação, a republicação da matéria nos remeteria a mais
2 sessões de intervalo até a votação. Então, pergunto
à Mesa se, havendo a republicação - na minha opi
nião necessária, no caso de confirmação das notas
taquigráficas -, teremos as 2 sessões de intervalo, o
que nos permitiria votar inúmeras outras matérias de
consenso na Casa. Obrigado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, creio que ninguém aqui duvida da
seriedade, da competência e do espírito público do
nobre Deputado Pauderney Avelino. Do mesmo modo,
contudo, creio que ninguém duvida da seriedade da
Secretaria-Geral da Mesa, que tem sido referência
nesta Casa.

O que fez a Secretaria-Geral da Mesa foi mandar
publicar o que recebeu por escrito da Comissão, o Pa
recer da Comissão: '"A Comissão Especial (...) encami
nha a proposta de emenda à Constituição que dá nova
redação (...) e é unanimemente pela aprovação desta
quanto à admissibilidade e ao mérito e pela rejeição
das Emendas nº 1 e nº 2, apresentadas na Comissão
Especial, nos termos do parecer do Relator:'

Leio ainda, Sr. Presidente, o que diz o ilustre
Deputado Pauderney Avelino ao final do parecer: "Pelo
exposto, manifestamos nosso voto pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 548, de 2002,
e pela rejeição das 2 emendas apresentadas nesta
Comissão Especial."

Ora, Sr. Presidente, a emenda tem um vício de
origem. E qual é o vício de origem da emenda? Essa

emenda constitucional entra vigor na data de sua pu
blicação, aplicando-se às eleições que ocorrerão no
ano 2002. Ora. se já passaram essas eleições; logo,
não há como existir isso.

Sr. Presidente, há portanto vício de redação. E,
para corrigir o erro, não há outra maneira senão ela
borar um destaque supressivo: vota-se a emenda e
faz-se um destaque supressivo, porque a matéria já
foi publicada e não há como abrir um precedente des
sa natureza.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, a ma
téria tem de ir ao Senado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Era isso, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência vai decidir a matéria.

Chamo a atenção dos ilustres colegas. Reitero
a competência, o talento, a dedicação da Casa que
todos conhecem na pessoa do Deputado Pauderney
Avelino. Da mesma forma, faço minhas as palavras
dos que elogiaram a dedicação da Mesa e a respon
sabilidade da Secretaria-Geral da Mesa no tratamento
dessas matérias.

Somente posso julgar e decidir sobre o que tenho
em mãos. Não me cabe, repito, perquirir intenções,
vontades ou gestos que não tiveram materialidade. O
que tenho em mãos - e foi o que pedi - é o original
subscrito pelo Deputado Pauderney Avelino, que conclui
dessa forma: "Pelo exposto, manifestamos nosso voto
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 548, de 2002, e pela rejeição das duas emendas
apresentadas nesta Comissão Especial:'

Esta é a decisão que tenho em mãos.
Mas, para que não prejudique o tema nem se

faça um juízo inadequado da ação, a Presidência vai
recolher as notas taquigráficas. Vou fazer o possível
para exaurir esta matéria. E, amanhã pela manhã. res
ponderemos às questões de ordem.

Já pedi a transcrição das notas. Agora, peço
a compreensão dos Srs. Deputados. A Presidência
toma decisão, repito, embasada naquilo que tem em
mão e espera que os Deputados amanhã também se
submetam àquilo que a Mesa relatar, consultando as
notas taquigráficas, porque, até agora, o que temos
é o relatório nos termos em que está publicado no
Regimento.

É a decisão da questão de ordem.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também que-
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ro me solidarizar com os funcionários da Casa, que
sempre foram muito corretos. Tenho toda confiança
no avulso.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência, de ofício, prorroga a sessão.

O SR. RONALDO DlMAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSOB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já en
cerrou o tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Pois
bem, a Presidência não vai prorrogar a sessão. À vista
da exaustã.o do tempo, vai encerrar a sessão.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O 5R. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Or. Rodolfo Pereira POT
Suely Campos PP
Total de Roraima: 2

AMAPA

Oavi Alcolumbre PFL
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMOB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Babá PSOL
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSOB
Nilson Pinto PSOB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Zé Lima PP
Total de Pará: a

AMAZONAS

Átila Lins PMOB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 3

ACRE

João Correia PMOB
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Or. Ribamar Alves PSB
Luciano Leitoa PSB
Neiva Moreira PDT
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PSOL
Léo Alcântara PSDB
Marcelo Teixeira PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Fátima Bezerra PT
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Batata PSDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PL
José Mendonça Bezerra PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Fábio Souto PFL
Jairo Carneiro PFL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
Mário Negromonte PP
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Nelson Pellegrino PT
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB
Aracely de Paula PL
Carlos Mota PSB
Edmar Moreira PFL
Eduardo Barbosa PSDB
Ibrahim Abi-Ackel PP
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Rafael Guerra PSDB
Sérgio Miranda PDT
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Deley PSC
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Lopes PMDB
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Gripp PL
Renato Cozzolino PDT
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMR
lotai de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Gasques PL
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Durval Orlato PT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Ivan Valente PSOL
João Paulo Cunha PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL

Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcelo Ortiz PV
Nelson Marquezelli PTB
Ricardo Izar PTB
Teima de Souza PT
Wanderval Santos PL
Xico Graziano PSDB
Total de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB
Sérgio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Paulo Bauer PSDB
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Henrique Fontana PT
Marco Maia PT
Orlando Desconsi PT
Paulo Gouvêa PL

_______________________________, w_.__~



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 59281

Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OSSRS.:

AMAPÁ

Badu Picanço PL
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Francisco Garcia PP
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB
Remi Trinta PL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Arnon Bezerra PTB
Manoel Salviano PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 4

PIAuí

Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias por
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Marcondes Gadelha PSB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Joaquim Francisco PFL
Luiz Piauhylino PDT
Marcos de Jesus PFL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Aroldo Cedraz PFL
Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PL
Josias Gomes PT
Reginaldo Germano PP
Total de Bahia: 8

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PMDB
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Ivo José PT
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Júlio Delgado PSB
Leonardo Mattos PV
Marcello Siqueira PMDB
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 13

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Jair de Oliveira PMDB
Neucimar Fraga PL
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Bernardo Ariston PMDB
Jorge Bittar PT
Laura Carneiro PFL
Márcio Fortes PSDB
Paulo Feijó PSDB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Ary Kara PTB
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Iara Bernardi PT
Jefferson Campos PTB
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Marcos Abramo PP
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PSOL
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Walter Barelli PSDB
Total de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PL
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL
Maninha PSOL
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Enio Tatico PL
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Airton Roveda PPS
Dr. Rosinha PT
José Janene PP
Oliveira Filho PL
Takayama PMDB
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Maria do Rosário PT
Nelson Proença PPS
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - En
cerro a sessão, convocando Sessão Extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 7, às 9h; convoco também
Sessão Ordinária, às 14h; e Sessão Extraordinária, às
19h, com as seguintes

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA MATUTINA

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão

1
PROJETO DE LEI NQ 5.524-C, DE 2005

(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nQ5.524-C, de 2005, que dispõe so
bre a instituição de concurso de prognós-

-------------------------------- ---_.._-_._~.~,.



4
PROJETO DE LEI Nº 6.276, DE 2005

(Do Poder Executivo)

5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 187-A, DE 1997
(Do Sr. Mário Negromonte)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 6.276, de 2005, que institui o Pia
no Especial de Cargos da Cultura e a Gra
tificação Específica de Atividade Cultural
- GEAC, cria cargos de provimento efetivo,
altera dispositivos das Leis nQs 10.862, de
20 de abril de 2004, 11.046, de 27 de de
zembro de 2004, 11.094, de 13 de janeiro
de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 2005,
e 11.091,de 12·de janeiro de 2005, e dá ou
tras providências.·Pendente de pareceres
das ComissÕes: de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação;. e. de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
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tico destinado ao desenvolvimento da prá- o inciso 111 do § 42 do art. 153 da Constitui-
tica desportiva, a participação de entidades ção. Pendente de pareceres das Comissões:
desportivas da modalidade futebol nesse de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
concurso, o parcelamento de débitos tribu- Desenvolvimento Rural; de Finanças e Tri-
tários e para com o Fundo de Garantia do butação; e de ConstituiçãO e Justiça e de
Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras pro- Cidadania.
vidências; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Famnia pela aprovação
deste, comemendas, e pela rejeição do de nº
5.541/05, apensado, e das Emendas de nºs
1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13 e 14, apresen
tadas em Plenário, e pela aprovação parcial
das de nºs5 e 7 (Relator: Dep. Dr. Francisco
Gonçalves); da Comissão deTurismo e Des
porto.pelaaprovaç:ão deste, com emendas,
e pela rejeição do de nº 5.541/05,apensado,
e dasEmendasdenºs1 a14, apresentadas
em Plenário (Relator:Dep. Marcelo Guima
rães Filho); edaCornissãode Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade,. juridicid~de ~. técnica' legislati
va deste, do denº5.541105I apensado, das
Emendas de nºs 1a14,apresentadas em
Plenário, com subernenda às de nºs5 e 7,
e dasEmendasdenºs 1 á 3, adotadas pela

I: ",', ,.1, :, o,, , I

Comissão de TlIrismoe Desporto; com su-
bemendaà denº 3 (Relator: Cepo Dr. Rosi
nha). Pendente depârecer da Comissão de
Finanças e Tribotaç~~.

Tendo apensádoo PL nQ 5.541/05.

2
PROJETO DE LEI Nº 4.142-8, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.142-8, quedispõe sobre o ensino
na Marinha; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep. Pastor
Frankembergen); eda Comissão de Educação
e Cultura pela aprovaÇão deste e rejeição da
Emenda adotada pelaComissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (Relator: Dep.
Colombb). Pendente de pareceres das Comis
sões: de Finanças eTributaÇão; e de Consti
tuiÇão e Justiça e de Cidadania.

3
PROJETO DE LEI Nº 4.896, DE 2005

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.896, de 2005, que regulamenta

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei Complementar nº 187-A, de 1997,
que cria o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto e Rou
bo de Veículos e Cargas, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e deDefesa Nacional,
pela aprovação deste, com emenda (Rela
tor: Dep. Pedro Valadares); da Comissão
de Viação eTransportes, pela aprovação
deste, cbmemendas, e da emenda adota
da pela C::omissão de Relações Exteriores
e de Défesa iNacional (Relator: Dep. Airton
Cascavel); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela adequação financeira e or
çamentáriadeste e das emendas adotadas
pelas Comissões 'de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional e de Viação e Trans
portes (Relator: Oep. Félix Mendonça); e
da Comissãó de Constituição e Justiça e
de Redação pela Constitucionalidade, ju
ridicidadee técnica legislativa deste, com
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emenda, e das emendas das Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e de Viação e Transportes (Relator: Dep.
Zenaldo Coutinho).

6
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 244-A, DE 2005
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nº 244-A, de 2005, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre Operações Relativas à Circu
lação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com Substitu
tivo (Relator: Dep. Luiz Carlos Hauly); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação (Relator: Dep. Ricardo Barros).

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 272, DE 2005

(Do Sr. Eduardo Campos)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 272, de 2005, que institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Argélia e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Mesa Diretora.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, j do Regimento Interno)

Discussão

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 123-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123-A, de 2003, que

aprova o texto do Tratado sobre a Transfe
rência de Pessoas Condenadas, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa, em
Brasília, em 5 de setembro de 2001; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
Aloysio Nunes Ferreira).

PRIORIDADE
Discussão

9
PROJETO DE LEI Nº 7.198-A, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 7.198-A, de 2002, que concede
anistia post mortem a João Cândido Felis
berto, líder da chamada Revolta da Chibata,
e aos demais participantes do movimento;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste, com emenda,
e pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do de nº 4.455/01, apensado (Relator: Dep.
Bispo Rodrigues).

Tendo apensado o PL. nº 4.455/01.

MATÉRIA SUJEITA A
DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do

Regimento Interno)
Discussão

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 7-B, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-B, de
2003, que altera o Inciso 11 do art. 37 da Cons
tituição Federal, permitindo a contratação
pela administração pública de agentes co
munitários de saúde através do processo
seletivo público; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, pela admissibilidade desta, com
substitutivo, e pela inadmissibilidade da de
nº 224/03, apensada (Relator: Dep. Luiz Cou-

__________________________ , ....õ<1l~-~~~.,-
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to) e da Comissão Especial pela aprovação,
com Substitutivo, nos termos do parecer do
relator (Relator: Dep. Walter Pinheiro).

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 446-8, DE 2005
(Do Sr. Ney Lopes e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 446-8,
de 200S, que dispõe sobre a não aplica
ção da ressalva do art. 16 da Constituição
Federal, ao pleito eleitoral de 2006; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela admissibi
lidade (Relator: Dep; Darci Coelho); e da
Comissão Especial pela aprovação desta,
com substitutivo, e pela rejeição das de nºs
456/05 e 466/0S, apensadas (Relator: Dep.
Marcelo 8arbieri).

Tendo apenSadas as PECs nºs 456/05
e 466/05.

ORDINÁRIA
Discussão

12
PROJETO DE LEI Nº 4.358-E, DE 2001

(Do Sr. Feu Rosa)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei
nº 4.358-C, de 2001, que dispõe sobre o
transporte rodoviário de cargas, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Viação e Transportes, pela aprova
ção (Relator: Dep. Gonzaga Patriota); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Mendes Ribeiro Filho).

SESSÃO ORDINÁRIA
URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão

1
PROJETO DE LEI Nº 5.524-C, DE 2005

(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.524-C, de 2005, que dispõe sobre
a instituição de concurso de prognóstico
destinado ao desenvolvimento da prática

desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse
concurso, o parcelamento de débitos tri
butários e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Soci.al e Família pela
aprovação deste, com emendas, ,e pela re
jeição do de nº 5.541/05, apensado, e das
Emendas de nºs 1, 2, 3,4,6; 8, 9,10,11,12,
13 e 14, apresentadas em Plenário, e pela
aprovação parcial das de .nºs 5 e 7 (Relator:
Dep. Dr. Francisco Gonç~h;es);da Comis
são deTurismo eDesportó pela aprovação
deste, com emendas, e pela rejeição do
de. nº 5.54H05, apensado, e das Emendas
de nºs 1 a 14, apresentadas em' Plenário
(Relat()r: Dep.Marcelo Gyimarães Filho);
e da Comissão de. ConstitLliçãoe Justiça
e de Cidadania, pela conStitucitinalidade,
juridicidade e té2nica legislativa deste, do
de nº 5.541/05, apensádo,~as Emendas de
nºs1 a 14, apresentadas ~m Plenário, com
., .' . .. . ' , ' . : "

subemendaàsdenºs 5e 7, e das Emen-
das de nºs 1 a3, adotadâs 'pela 'Comissão
deTurismoeDesporto,edmsubêmenda à
de nº 3(Relatori Dep; Dr. Rosinhà). Penden
te~~'parecer da comissão de Finanças e
Tributação.

Tendo apensado o PLnº 5.541/05.

2
PROJETO DE LEI Nº 4.142-8, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº4.142-8, quedispqe sobre o ensino
na Marinha; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores ede Defesa Nacional pela
aprovação, com emenda (R~lator: Dep. Pastor
Frankembergen); eda Comissão deEducação
e Cultura pela aprovação deste e rejeição da
Emenda adotadapela Comikão de Relações
Exteriores.e de Defesa Nacional (Relator: Dep.
Cdlombo}.Pendeht~ de par~eresdas Comis
sões: de Finánças e Tributação; e de Consti
tuição e Justiça e de Cidadania.

3
PROJETO DE LEI Nº 4.896, DE 2005

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.896, de 2005, que regulamenta
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o inciso 111 do § 4º do art. 153 da Constitui
ção. Pendente de pareceres das Comissões:
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

4
PROJETO DE LEI Nº 6.276, DE 2005

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 6.276, de 2005, que institui o PIa
no Especial de Cargos da Cultura e a Gra
tificação Específica de Atividade Cultural
- GEAC, cria cargos de provimento efetivo,
altera dispositivos das Leis nºs 10.862, de
20 de abril de 2004, 11.046, de 27 de de
zembro de 2004, 11.094, de 13 de janeiro
de 2005,11.095, de 13 de janeiro de 2005,
e 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e dá ou
tras providências. Pendente de pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

5
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 187-A, DE 1997
(Do Sr. Mário Negromonte)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei Complementar nº 187-A, de 1997,
que cria o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto e Rou
bo de Veículos e Cargas, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação deste, com emenda (Rela
tor: Dep. Pedro Valadares); da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
deste, com emendas, e da emenda adota
da pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (Relator: Dep. Airton
Cascavel); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela adequação financeira e or
çamentária deste e das emendas adotadas
pelas Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional e de Viação e Trans
portes (Relator: Dep. Félix Mendonça); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste, com

emenda, e das emendas das Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e de Viação e Transportes (Relator: Dep.
Zenaldo Coutinho).

6
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 244-A, DE 2005
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nº 244-A, de 2005, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre Operações Relativas à Circu
lação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com Substitu
tivo (Relator: Dep. Luiz Carlos Hauly); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação (Relator: Dep. Ricardo Barros).

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 272, DE 2005

(Do Sr. Eduardo Campos)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 272, de 2005, que institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Argélia e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Mesa Diretora.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I. j do Regimento Interno)

Discussão

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 123-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123-A, de 2003, que
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aprova o texto do Tratado sobre a Transfe
rência de Pessoas Condenadas, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa, em
Brasília, em 5 de setembro de 2001; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade. juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
Aloysio Nunes Ferreira).

PRIORIDADE
Discussão

9
PROJETO DE LEI N2 7.198-A, DE 2002

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 7.198-A, de 2002, que concede
anistia post mortem a João Cândido Felis
berto, líder da chamada Revolta da Chibata,
e aos demais participantes do movimento;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste, com emenda,
e pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do de nº 4;455/01, apensado (Relator: Dep.
Bispo Rodrigues).

Tendo apensado o PL. nº 4.455/01.

MATÉRIA SUJEITA A
DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)
Discussão

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 7-B, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão. em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 7-8,
de 2003, que altera o Inciso 11 do art. 37 da
Constituição Federal, permitindo a contra
tação pela administração pública de agen
tes comunitários de saúde através do pro
cesso seletivo público; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade desta,
com substitutivo, e pela inadmissibilidade
da de nQ224/03, apensada (Relator: Dep.
Luiz Couto) e da Comissão Especial pela

aprovação, com Substitutivo, nos termos
do parecer do relator (Relator: Dep. Walter
Pinheiro).

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NQ 446-B, DE 2005
(Do Sr. Ney Lopes e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ446-B, de
2005, que dispõe sobre a não aplicação da
ressalva do art. 16 da Constituição Federal,
ao pleito eleitoral de 2006; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. pela admissibilidade (Relator: Dep.
Darci Coelho); e da Comissão Especial pela
aprovação desta, com substitutivo, e pela re
jeição das denºs 456/05 e 466/05, apensadas
(Relator: Dep. Marcelo Barbieri).

Tendo apensadas asPECs nºs 456/05
e 466/05.

ORDINÁRIA
Discussão

12
PROJETO DE LEI Nº 4.358-E, DE 2001

(Do Sr. Feu Rosa)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nQ

4.358-C, de 2001, que dispõe sobre o transpor
te rodoviário de cargas, e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão deViação
eTransportes, pela aprovação (Relator: Dep.
Gonzaga Patriota); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitu·
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Mendes Ribeiro Filho).

AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO

DE EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 12 da
Constituição Federal)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5
Sessões (Ato da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI

NQ 6.272/05 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
a Administração Tributária Federal; altera as Leis nºs
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10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de
maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910,
de 15 de julho de 2004, e a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943; revoga dispositivos das Leis nºs 8.212,
de 24 de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro de
1996 e 11 .098, de 13 de janeiro de 2005, 10.593, de 6
de dezembro de 2002; e dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 16-3-06 (46º dia)
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-05

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11, DO RICO
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 LEI

Nº 2.472-C/00 (LUIZA ERUNDINA) - Projeto de lei
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem
estimuladora do exercício da cidadania na publicida
de dos serviços e obras realizados pelos órgãos pú
blicos federais.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 4.217-B/01 (LUIZ PONTES) - Dispõe sobre a gratui
dade na inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.
Apensado a este os PL's 4.266/01 , 4.568/01 , 4.980/01
e 5.098/01 (ver item 1.2)
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 4.632-B/01 (OSMAR DIAS) - Altera a Lei nº 8987,
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços
públícos previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências, estabelecendo critérios de
transparência para a exploração de concessões pú
blicas.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 6.864-C/02 (JOSÉ PRIANTE) - Denomina "Aero
porto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca" o ae
roporto da cidade de Santarém-PA.
Apensado a este o PL nº 6.900/02.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 3.675-B/04 (PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA)
- Altera a redação dos art. 29, art. 30, inciso", art. 32,
caput, e art. 87, § 2º e § 3º , inciso I, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as Di
retrizes e Bases da Educação Nacional", dispondo

sobre a duração mínima de 09 anos para o ensino
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6
anos de idade.
Apensado a este os PL's de nºs 4.381/04, 5.452/05
e 5.824/05.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 953-B/03 (LOBBE NETO) - Institui o "Dia Nacional
do Biomédico".
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 1.711-B/03 (SENADO FEDERAL) - Inscreve o
nome de "Alberto Santos Dumont". o Pai da Aviação,
no "Livro dos Heróis da Pátria".
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 3.468-B/04 (FERNANDO CORUJA) - Altera dis
positivos do Decreto-Lei n0467, de 13 de fevereiro de
1969, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos
em medicamentos de uso veterinário, e dá outras pro
vidências.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 4.108-A/04 (MAURíCIO RANDS) - Dá nova redação
ao § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, para
expungir desse dispositivo, o ponto em que exclui da
incidência da norma geral prevista no § 3º desse mes
mo artigo à Fazenda Pública quando ela é condenada
em quantia que não seja de pequeno valor.
Apensado a este o PL 5.097/05.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 4.924-A/05 (BERNARDO ARISTON) - Altera o §
4º do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências".
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 5.318-C/05 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA
LHO) - Cria cargos e funções no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS (Art. 133, DO RICO).

PROJETOS DE LEI

Nº 4.266/01 (CORAUCI SOBRINHO) - Veda a institui
ção de custo financeiro para quem se inscreva no Ca
dastro de Pessoas Físicas, no caso que especifica.
Apensado ao PL 4.217/01, principal (ver item 1.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 4.568/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre isenção de custo na emissão de CPF para de
sempregados e cidadãos de baixa renda.
Apensado ao PL nº 4.217/01, principal (ver item 1.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

---,---------------------------'--"~'
._ khW'
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Nº 4.980/01 (WELLlNGTON DIAS) - Dispõe sobre o Ca
dastro de Pessoas Físicas - CPF, a que se refere o art. 1º
do Decreto-Lei nº 401, de 30 de dezembro de 1968.
Apensado ao PL nº 4.217/01, principal (ver item 1.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 5.098/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Proíbe a cobrança
do contribuinte de qualquer taxa ou tarifa para a ins
crição no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria
da Receita Federal
Apensado ao PL 4.217/01, principal (ver item 1.1)
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 5.683/05 (FERNANDO LOPES) - Acrescenta pa
rágrafo ao art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, que institui o novo Código Florestal, e dá
outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 5.736/05 (VIEIRA REIS) - Dispõe sobre o acom
panhamento pelos pais, via internet, das atividades
escolares de seus filhos.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Nº 5.638/05 (A~BERT() FRAGA) - Altera a Lei nº
8.078, de 11 de. setembro de 1990.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SEssÃd: 12-12-05

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO - ART 54,. DO RICO,
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃOPRELlMINAR, NOSTERMOS OOART.
144, DO RICO).
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi
nado com o art. 132, § 2º, DO RICO.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do
RICO: 5 Sessões

2.1 - PELA INCbNSTITUCIONALlDADE E/OU INJU
RIDICIDADE ou INADMISSIBILIDADE

I

PROJETO DE LEI

Nº 218/03 (REGINÀLDO LOPES) - Dispõe sobre a
vedação da realizaç~ode provas de línguas estrangei
ras em concursos públicos para ocupação de cargos
na Administração Pública Direta e Indireta de qualquer
dos Poderes da Uhião, ressalvados aqueles cujo de
sempenho exija o seu domínio.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

2.2 - PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU OR
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 4.236/01 (RONALDO VASCONCELLOS) - Dispõe
sobre incentivos para a atividade turística.
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
- ART. 164, § 1º, DO RI.
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º
E § 3º, DO RI).
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º, DO RI.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 180/94 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
cumprimento do disposto no § 2º do art. 192 da Cons
tituição Federal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

,

4. DEVOLVIDOS AO AUTOR, nos termos do artigo
137,§ 1º, do RiCO.
Prazb para apresentação de recurso, artigo 137, § 2º
do RICO: 05 sessões.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.973/05 (JOÃO MAGALHÃES) - Dispõe sobre a
convocação d~plebiscitopara decidir sobre a criação
do Estado ..do .Rio Doce.
ÚLTIMA. SESSÃO: 7-12-05

CAMARADOS. DEPUTADOS
,I " , ,

Em 7 de dezembro de 2005
(QUarta-feira)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 20 horas)

OROEMDO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 ele Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

1.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 548-B, DE 2002
(Do Senado Federal)

Continuação:da discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 548-B, de 2002, que dá nova re
dação ao § 1º do art. 17 da Constituição
Federal, para di~ciplinar as coligações
eleitorais; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadan ia,
pela admissibilidade (Relator: Dep. Inaldo
Leitão); e da Comissão Especial, pela apro
vação desta, pela ~dmissibilidadee, no mé
rito, pela rejeição das emendas de nºs 1 e 2
(Relator: Dep. pillJderney Avelino).
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 7-B, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-B, de
2003, que altera o Inciso 11 do art. 37 da Cons
tituição Federal, permitindo a contratação pela
administração pública de agentes comunitá
rios de saúde através do processo seletivo
público; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade desta, com substitutivo, e
pela inadmissibilidade da de nº 224/03, apen
sada (Relator: Dep. Luiz Couto) e da Comissão
Especial pela aprovação, com Substitutivo
(Relator: Dep. Walter Pinheiro).

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 446-B, DE 2005
(Do Sr. Ney Lopes e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 446-B, de
2005, que dispõe sobre a não aplicação da
ressalva do art. 16 da Constituição Federal,
ao pleito eleitoral de 2006; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep.
Darci Coelho); e da Comissão Especial pela
aprovação deste, com substitutivo, e pela re
jeição das de nºs 456/05 e 466/05, apensadas
(Relator: Dep. Marcelo Barbieri).

Tendo apensadas as PEC's nºs 456/05
e 466/05.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005

Dia 7, 4!!·feira

15:00 ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
15:25 LOBBE NETO (PSDB - SP)

Dia 8, 5!!-feira

15:00 JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
15:25 TARCíSIO ZIMMERMANN (PT - RS)

Dia 9, 6!!-feira

10:00 GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
10:25 MARCELO CASTRO (pMDB - PI)
10:50 MILTON CAROlAS (pTB - RS)
11 :15 NAZARENO FONTELES (PT - PI)
11:40 CORONEL ALVES (PL - AP)
12:05 JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)

12:30 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
12:55 TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
13:20 GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)

Dia 12, 2!!-feira

15:00 SANDRO MABEL (PL - GO)
15:25 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
15:50 ROBERTO MAGALHÃES (PFL - PE)
16:15 B. SÁ (PSB - PI)
16:40 ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
17:05 REMI TRINTA (PL - MA)
17:30 ANTENOR NASPOLlNI (PSDB - CE)
17:55 JORGE PINHEIRO (PL - DF)
18:20 ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)

Dia 13, 3!!-feira

15:00 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB
-GO)
15:25 JOÃO BATISTA (PP - SP)

Dia 14, 4!!-feira

15:00 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)
15:25 POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)

Dia 15, 5!!-feira

15:00 ALEXANDRE SANTOS (PMDB - RJ)
15:25 JACKSON BARRETO (PTS

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

LOCAL: Plenário 6 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 410/05 Do Sr. Xico Graziano
- que "requer que a Comissão de Agricultura, Pecu
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural solicite
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
a imediata suspensão dos financiamentos do BNDES
às empresas do ramo de frigoríficos bovinos, citadas
em reunião desta Comissão".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.876/99 - Do Sr. Sérgio Carva
lho - que "dispõe sobre Áreas de Preservação Perma
nente, Reserva Legal, exploração florestal e dá outras
providências". (Apensado: PL nº 4.524/2004)
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO.
PARECER: pela rejeição deste e do PL nº 4.524/2004,
apensado.
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Vista ao Deputado João Grandão, em 19-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.422/05 - Do Sr. Lael Varella
- que "dispõe sobre reajuste de parâmetros, índices
e indicadores de produtividade para fins de Reforma
Agrária". (Apensado: PL nº 5.946/2005)
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do
PL nº 5.946/2005, apensado.

Adiada a discussão por acordo dos Srs. Líderes, por
5 sessões, em 21-9-2005.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.218/04 - Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "reserva 10% das parcelas dos programas
de assentamento de trabalhadores do Poder Executivo
Federal, aos técnicos em ciências agrárias". (Apensa
do: PL nº 4.994/2005)
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA.
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do
PL nº 4.994/2005, apensado, com emenda.

Vista ao Deputado João Grandão, em 14-9-2005.

O Deputado João Grandão apresentou voto em sepa
rado em 20-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 - Do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá
outras providênCias".
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda de Re
lator 1 da CDEIC, da Emenda de Relator 2 da CDEIC,
da Emenda de Relator 3 da CDEIC, e da Emenda de
Relator 4 da CDEIC.

PROJETO DE LEI Nº 2.776/00- Do Sr. Confúcio Moura
- que "altera os limites da Floresta Nacional do Bom
Futuro, no Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado DA. RODOLFO PEREIRA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Adiada a Discussão, em 28-3-2001 .

PROJETO DE LEI Nº 5.124/05 - Do Sr. Devanir Ri
beiro - que "acresce dispositivos à Lei nº 8.929, de 22
de agosto de 1994, que "institui a Cédula de Produto
Rural e dá outras providências"".
RELATOR: Depl:ltado ZONTA.
PARECER: pela. rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 - Do Sr. Lobbe Neto
- que "estabelece critérios para a produção e a comer
cialização de álcool hidratado pelas unidades produ
toras, com capacidade de até 5.000 litros / dia, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA.
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI Nº 3.113/04 - Do Sr. Antonio Cam
braia - que "altera a alínea b, do inciso I, do art. 7º da
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003". (Apensados: PL
nº 3.144/2004 e PL nº 3.539/2004)
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 3.144/2004,
apensado, e pela aprovação do PL nº 3.539/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 5.596/05 - Do Sr. Edison Andri
no - que "altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro
de 2003, para estender a concessão do benefício do
seguro-desemprego, dura.nte o período de defeso, ao
pescador profissional que exerça a atividade pesqueira
como empregado em empresa de pesca". (Apensado:
PL nº 6.179/2005)
RELATOR: Deputado ZONTA.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Zonta (PP-SC), pelaaprovação deste e pela re
jeição do PL nº 6.179/2005, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 5.768/05 - do Sr. Osório Adria
no - que "altera dispOSições da Lei nº 8.171 , de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola,
estabelecendo a equivalência em produto dos valores
pecuhiários transacionados nas operações de crédito
rural relativas ao custeio'~.

RELATOR: Deputad0 ALEXANDRE MAIA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO

. DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTI'MA SESSÃO: 13-12-05

Substitutivo (Ar;t.119, 11 e §1 Q
)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PRQJETO DE LEI Nº 4.896/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 136/2P05) - que "regulamenta o inciso 111
do §4º do art. 153 da Constituição".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETIO.
DECUR$O:3ª SESSÃO
ÚLTI;MA SESSÃO: 9-12-b5

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.742/03 - Do Sr. Luis Carlos
Heinze - que "prorroga o prazo para que sejam rati
ficadas as concessões e alienações de terras feitas
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pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro
vidências" (Apensado: PL nº 3.105/2004)
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.

PROJETO DE LEI Nº 4.621/04 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "garante o direito de livre plantio da cul
tura do fumo (Nicotiana tabacum) em todo o território
da Região Sul do país".
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRA
MA PILOTO DE PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TRO
PICAIS DO BRASIL

(Requerimento nº 92/2005, da Deputada Maria Helena)

Convidados:

srª MURIEL SARAGOUSSI- Secretária de Coordena
ção da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente;

Sr. RAINER WILLlNGSHOFER - Conselheiro Che
fe do Deptº de Cooperação Técnica e Financeira da
Embaixada da Alemanha - Representando o Comitê
de Doadores; e

srª MARIA ARAÚJO DE AQUINO - Presidente do
Grupo de Trabalho Amazônico - GTA.
LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 15h

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

Apresentação do Programa Acelera Amazônia: Ciência
na Amazônia para o Brasil.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

Projetos de Lei (Art.119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.176/05 - Do Sr. Carlos Souza
- que "cria o Programa de Financiamento de Geração
de Energia - Energer, para consumidores residenciais
e rurais localizados na Região Amazônica".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 208/04 - Do
Sr. Eduardo Valverde - que "regula o Inciso XXVII, Art.
7º, da Constituição Federal, que trata da proteção ao
trabalhador em face da modernização e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO.
PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 65/99 - Do
Sr. Inácio Arruda - que "susta a Portaria nº 310, de 18
de dezembro de 1998, editada pelo Ministro interino
de Estado das Comunicações que trata da rede de
agências postais".
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.856/97 - Do Sr. Ivan Valente
- que "caracteriza, no âmbito da Lei nº 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, como abuso de autoridade, a expo
sição, sem autorização judicial, em veículos de comuni
cação social, daqueles submetidos à custódia policial".
(Apensados: PL nº 40/1999, PL nº 1.072/1999, PL nº
3.067/1997, PL nº 3.349/1997 e PL nº 3.577/1997)
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 40/1999, do PL
nº 1.072/1999, do PL nº 3.067/1997, do PL nº 3.349/1997,
e do PL nº 3.577/1997, apensados, com substitutivo.

Vista ao Deputado Gilberto Nascimento, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.048/03 - Do Sr. Fernando Fer
ro - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, que "Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações"" .
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.771/03 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a regularização e anistia
à emissoras de radiodifusão sonora que se encontram
em funcionamento e desacordo com a legislação vi
gente". (Apensado: PL nº 1.976/2003)
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1.976/2003,
apensado, com substitutivo.

----------------------_.
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PROJETO DE LEI Nº 2.186/03 - Do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre o envio de mensagem
não solicitada por meio de redes de computadores
destinadas ao uso do público". (Apensados: PL nº
2.423/2003, PL nº 3.731/2004 e PL nº 3.87212004)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 2.423/2003,
do PL nº 3.731/2004, e do PL nº 3.87212004, apensa
dos, com substitutivo.

Vista ao Deputado Julio Semeghini, em 14-9-2005.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pela Comissão:

PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR Nº 277/04 - Do Poder Executivo - (MSC nº
517/2004) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 696, de 9
dezembro de 2003, que autoriza a Associação Co
munitária Amigos do Ouroeste a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ouroeste, Es
tado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Batista, em 30-11-2005.

TVR Nº 636/05 ...,... Do Poder Executivo - (MSC nº
357/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 79, de 21 de
janeiro de 2004, que outorga autorização à Associação
Comunitária de Radiodifusão da Cidade de Engenheiro
Navarro - MG para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Engenheiro Navarro, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado TAKAYAMA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 677/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
598/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 319, de 30
de agosto de 2004, que outorga permissão à Funda
ção Canal Vinte e Um para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 693/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
607/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 370, de 3

de agosto de 2005, que outorga autorização à Asso
ciação Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro-FM
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária no
município de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 701/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
613/2005) - que "submete, ao Congresso Nacional,
o ato constante da Portaria nº 330, de 7 de julho de
2005, que outorga permissão à Asa Branca Radio
difusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem:direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sondra em freqüência mbdulada no município de Bra
sília,! Distrito Federal".

I

RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PARECER: pela aprovação;

Vistél ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 707/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
630/2005) - que "submete aapreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 382, de 10 de
agosto de 2005; que outorg~ permissão à FUNDAÇÃO
PADRE ENIO MARTIN- (FlJJENIO) para executar, pelo
prazb de de~ anos, semdir~itode exclusividade, ser
viço ide radiodifUsão sonora' em freqüência modulada,
com!fins exclusivamente educativos, no Município de
Mliriaé, Estado ,de Minas Gierais".
RElJ.\TOR:[j~putado HERMES PARCIANELLO.
PAR!ECER: pela aprovação.

Vista aoDeputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 710/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
631/2005) -que "submete à apreciação do Congres
so NaCional o ato constante da Portaria nº 501 , de
8 d~ dezembro de 2004, que outorga autorização à
Ass~ciação ComunitáriaAgenda - FM para executar,
pelo! prato de dez anos, sem direito de exclusividade,
serv:iço de radiodifusão comunitária no município de
Jaú, EstéldodeSão Paulo".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER:. pela aprovação,

Vista ao Deputado JoãoSatista, em 30-11-2005.

TVR Nº 714/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
650/2005) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 256, de 13 de
maio de 2005, que outorga permissão à CARMANHÃES
&FERREIRA- COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonóra em freqüência modulada
no município de Martinópoli~, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES DE JESUS.
PARECER: pela aprovação,
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Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 715/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
650/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 294, de 4
de julho de 2005, que outorga permissão à RÁDIO
MARCO ZERO LTDA. para explorar, pelo prazo de dez
anos. sem direito de exclusividade, serviços de radio
difusão sonora em freqüência modulada no município
de Laranjal do Jarí, Estado do Amapá".
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 719/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
646/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 250, de 12
de junho de 2003, que autoriza a Associação de Radio
difusão Comunitária "Pérola do Triângulo" a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itu
rama, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 720/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº 646/2005)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 527, de 8 de outubro de
2003, que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
Pirajuí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Batista, em 30-11-2005.

TVR Nº 722/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
646/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 135, de 16
de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação Co
munitária e Cultural de Moxotó a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Inajá, Esta
do de Pernambuco".
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 725/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
657/2005) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 30 de setembro
de 2005, que outorga concessão à Fundação José Pos
sidônio Peixoto, para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, no Município de Sobral, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 726/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
658/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 30 de se
tembro de 2005, que "Outorga concessão à Fundação
José Possidônio Peixoto, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, no Município de Caucaia, Estado
do Ceará".
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 727/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
653/2005) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 332, de 13 de
setembro de 2004, que outorga permissão à FUNDA
çÃO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA
CONGREGACIONAL DE BOA VIAGEM para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, no município
de Boa Viagem, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 730/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
652/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 767, de 22
de dezembro de 2003, que outorga autorização à As
sociação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rincão, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 735/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
652/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 77, de 14 de
fevereiro de 2005, que outorga autorização à Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultura Vida Nova
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Franca, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Batista, em 30-11-2005.

TVR Nº 739/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
669/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 154, de 16
de fevereiro de 2005, que outorga autorização à As
sociação Comunitária Cultural Amigos de Monte Car
lo (ACCAMC) para executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Monte Carlo, Estado de
Santa Catarina".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 30-11-2005.

TVR Nº 741/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
671/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 396, de 3
de novembro de 2004, que outorga permissão à RÁ
DIO FM CAXITORÉ LTDA. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu
nicípio de Pentecoste, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 744/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
681/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 8, de 20 de
janeiro de 2005, que outOrga permissão à FUNDAÇÃO
EDUCATIVA "JOÃO HENRIQUE DANTAS" para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviçode radiodifusão sonora em freqüência
modulada,. com fins exclusivamente educativos, no
município de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio
Grande do Norte".
RELATOR: Deputado CARLOS NADER.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 745/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
68212005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 168, de 16
de fevereiro de 2005, que renova permissão outorga
da à Empreendimento de Radiodifusão Embalo Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada no município de Itaocara, Estado
do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados João Mendes de Jesus
e José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 749/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
683/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 221, de 28
de abril de 2004, que outorga autorização à Associa
ção para o Desenvolvimento Sustentável de Ribeira
- AOS Ribeira para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

comunitária no município de Ribeira, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Batista, em 30-11-2005.

TVR Nº 753/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
709/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 175, de 4 de
junho de 2003, que outorga permissão à Continental
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Mirassel D'Oeste, estado do Mato Grosso".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 755/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
711/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 281, de 1º
de julho de 2004, que outorga permissão à FUNDA
ÇÃOGULTURAL'AURORA DO POVO - FUNCAP para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c1usillidade, serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, com fins exclusivamente educativos,
no município de .Aurora, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.
PARECER: pelaáprbvação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 757/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº 71212005)
- que "submete·ã' apreciaçãb do Congresso Nacional o
ato Constante da portaria nº 245, de 2 de maio de 2005,
que outorga permissão à SISTEMA RADIODIFUSÃO
DE SERTÃOZINHO LTDA. pi:ua explorar, pelo prazo de
dezanos, sem di~eito de exClusividade, serviço de radio
difusao sonorae~ freqüêhCla modul~da, no município
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Dep0tadoHERMES PARCIANELLO.
PARECER: pela :a:provação.

Vista conjunta aos Deputados João Mendes de Jesus
e José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 758/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
713/2005) - que "submete àapreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 404, de 31 de
agosto de 2005, que outorga autorização à Associação
Comunitária Artístico e Cultural de Campo Florido para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária no município
de Campo Florido, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PARECER: pela aprovação.
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TVR Nº 759/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
714/2005) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 405, de 10 de
novembro de 2004, que outorga permissão à Funda
ção Educativa São Gonçalo para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no município de São Gon
çalo do Amarante, Estauo do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA LESSA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 760/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
714/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 233, de 15
de abril de 2005, que outorga permissão à FUNDAÇÃO
EDUCATIVA E CULTURAL JOSÉ ONILSON LIMA para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, com fins exclusivamente educativos,
no município de Parambu, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 762/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
716/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 160, de
4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rede
Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ribeirão Cascalheira, Estado
do Mato Grosso".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 765/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº 727/2005)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 130, de 16 de fevereiro de
2005, que outorga autorização à Associação Comunitária
e Cultural Castelense de Monte Castelo para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Monte Castelo, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PAFlECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 30-11-2005.

TVR Nº 767/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
730/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 102, de 16

de fevereiro de 2005, que outorga permissão à Fun
dação Evangélica Cristã para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, no município de Vera Cruz,
Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 769/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
742/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº 180, de
4 de junho de 2003, que outorga permissão à Rede
Jornal de Comunicação e Publicidade Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Novo São Joaquim, Estado
de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado CARLOS NADER.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 776/05 - do Poder Executivo - (MSC nº
751/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de de
zembro de 2003, outorga concessão à Fundação Ga
zeta - Jornalista Francisco José Frantz para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santa Cruz
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

TVR Nº 777/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
750/2005) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 8 de de
zembro de 2003, que outorga concessão à Sistema
Lajes de Comunicações Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Acopiara, Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 780/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº
750/2005) - que "sSubmete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 8 de
dezembro de 2003, que outorga concessão à Rede
Brasileira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Edéia, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela aprovação.

____________________--~-------_._-,_._-----_~~---~~I'-'
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TVR Nº 795/05 - Do Poder Executivo - (MSC nº 769/2005)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 3 de novembro de 2005,
que "Outorga concessão à Rádio Tiradentes Uda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no
Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia"".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO.
PARECER: pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LE I Nº 2.281 /03 - Do Poder Executivo - que
"inst~ui a Taxa de Credenciamento - TCD, a Taxa de Fis
calização e de Manutenção de Credenciamento - TFM,
as multas que especifica. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Takayama, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.787/04 - Do Sr. Fernando de Fabi
nho -que "modifica a Lei nº 9.472, de16 de julho de 1997,
limitando o reajuste das tarifas aplicáveis aos serviços de
telecomunicações prestados em regime público".
RELATORA: Deputada LL1IZA ERUNDINA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.186/98 - Do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que "modifica a Lei nº 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998, que "Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências"". (Apensados:
PL nº 1.513/1999; PL nº 2.949/2000, PL nº 4.225/1998
(Apensado: PL nº 6.851/2002), PL nº 4.156/2001, PL
nº 4.165/2001, PL nº 5,669/2001, PL nº 6.464/2002,
PL nº 1.550/2003, PL nº 1.665/2003, PL nº 1.594/2003,
PL nº 2.105/2003 e PL n9 2.189/2003)
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação deste. com emendas, e pela
rejeição do PL nº 1.513/1999, do PL nº 2.949/2000,
do PL nº 4.225/1998, do PL nº 4.165/2001 , do PL nº
4.156/2001, do PL nº 5.669/2001, do PL nº 6.464/2002,
do PL nº 6.851/2002, do PL nº 1.550/2003, do PL nº
1.594/2003, do PL nº 1.665/2()03,do PL nº 2.105/2003,
e do PL nº 2.189/2003, apensados.

PROJETO DE LEI 'Nº 29/99 - Do Sr. Paulo Rocha -que
"dispõe sobre regulamentação de anúncios publicitários
em horários de programação infanto-juvenil".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.078/99 - Do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta o inciso XIII ao artigo 3º
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o
detalhamento de todas as chamadas nas contas tele
fônicas". (Apensado: PL nº 1.861/1999)
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1.861/1999,
apensado, com substituti\lo.

Vista ao Deputado Paulo Marinho, em 14-4-2004.

PROJETO DE LEI Nº 4.710/01 - Do Sr. Pedro Henry
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras
de serviço telefônico fixo comutado manterem posto
de atendimento nas localidades por elas atendidas".
(Apensados: PL nº 5.282/2001 e PL nº 7.217/2002)
RELATOR: Deputado. BADU PICANÇO.
PARECER: pela apro\laçãodeste, doPL nº 5.28212001,
e do PL nº 7.217/2002, apensados, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e João
Mendes de Jesus, em 3-12-2003.

PROJETO DE LEI Nº 5.81:5/01 - Do Sr. Orlando Fantazzi
ni - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
exploradoras de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens tornarem disponível serviço gratuito de atendimento
telefônico à população para os fins que menciona".
RELATOR: Deputado JOÃO BATiSTA.
PARECER: pela aprovaç'ão deste, na forma do Substi
tutivo aprovado pela COe, e pela rejeição da Emenda
nº 1/2003 da CCTCI.

Vista conjunta aos Deputados Almir Moura e Walter
Pinheiro, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 6.348/02 - Do Sr. Walter Pinheiro
- que "dispõe sobre a capacitação técnica e operacio
nal das emissoras de radiodifusão educativa e comu
nitária e dos canais comunitários de TV a cabo, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 6.441/02 - Dos Srs. Ana Corso
e Walter Pinheiro - que "estabelece a obrigatoriedade
de estágios para os alunos do curso de Comunicação
Social das universidades públicas em rádios e televi
sões comunitárias".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Jovino Cândido, em 8-6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 6.810/02 - Do Sr. Lincoln Portela
- que "dispõe sobre o cancelamento de multas aplica
das às rádios não autorizadas".
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Rocha, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 31/03 - Do Sr. Bismarck Maia
- que "dispõe sobre a criação de selo comemorativo
do Dia Nacional do Turismo".
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 446/03 - Do Sr. Pedro Fernandes
- que "veda às empresas concessionárias, prestadoras
de serviço público de telefonia fixa, a emissão de dife-
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rentes faturas das contas telefônicas locais. interurba
nas e internacionais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 568/03 - Do Sr. Rogério Silva
- que "estabelece a modalidade de técnica na licitação
para outorga de concessão ou permissão para explo
ração de serviços de radiodifusão".
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Takayama, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 757/03 - do Sr. José Carlos
Martinez - que ""Proíbe as prestadoras dos serviços
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço
de mensagem para a veiculação de propaganda co
merciai:'" (Apensado: PL nº 2.766/2003)
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº2.766/2üü3,
apensado, com substitutivo, e pela aprovação da Emen
da nº 01-S/05 apresentada ao substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 768/03 - Do Sr. Luiz Bittencourt
- que "modifica a Lei nº 9.472. de 16 de julho de 1997
(Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as ope
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas
de distribuição obrigatória".
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 872/03 - Da Sra. Zelinda No
vaes - que "proíbe a veiculação de publicidade que
utilize imagens relativas ao cometimento de infrações
de trânsito".
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substitu
tivo aprovado pela Comissão de Viação e Transporte

PROJETO DE LEI Nº 1.311/03 - Do Sr. Wladimir Costa
- que "acrescenta o artigo 63-A à Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro
de Telecomunicações".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 - Do Sr. Wladimir Costa
- que "acrescenta Parágrafo único ao art. 7º da Lei nº
6.615, de 16 de dezembro de 1978, que "Dispõe so
bre a regulamentação da profissão de Radialista e dá
outras providências". a fim de proibir a concessão de
registro provisório".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.500/03 - Do Sr. João Caldas
- que "autoriza a criação de um canal de TV e um ca
nal de rádio para fins de esclarecimento, segurança e
prevenção de acidentes em áreas de exploração de
energia nuclear".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.551/03 - Do Sr. Lobbe Neto
- que "altera a redação do art. 2º, da Lei nº 8.880, de
27 de maio de 1994".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.644/03 - Do Sr. José Roberto
Arruda - que "dispõe sobre a criação de selo come
morativo do centenário da Congregação das Irmãs da
Providência de Gap".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.705/03 - Do Sr. Joaquim Francisco
- que "dispõe sobre a instalação de bloqueadores de sinais
de radiocomunicações nas penitenciárias do País".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Walter Pinheiro, em 14-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.012/03 - Do Sr. Luiz Couto
- que "cria o Serviço Municipal de Transparência Pos
tal (SMTP) e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado José Rocha, em 5-5-2004.

PROJETO DE LEI Nº 2.126/03 - Do Sr. Gilberto Kas
sab - que "modifica a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Co
munitária".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação. com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.307/03 - Do Sr. Rubinelli - que
"modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, es
tabelecendo que as emissoras de radiodifusão sonora
e de sons e imagens enviarão ao Congresso Nacional
cópia de gravação de seus programas, quando solici
tado pelas autoridades que especifica".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.436/03 - Do Sr. Elimar Máximo
Damasceno -que "modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, determinando a criação de serviço que informe
o número de pulsos de ligações de longa distância".
RELATOR: Deputado CARLOS NADER.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.610/03- Do Sr. Pastor Reinal
do - que "dispõe sobre a disponibilização de endereço
completo e telefone nas páginas eletrônicas (SITES)
publicadas na Internet".
RELATOR: DeputadoNARCIO RODRIGUES.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.787/03- Do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "dispõe sobre a proibição da expo
sição da imagem de crianças e adolescentes doentes
pelos veículos de comunicação".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado João Mendes de Jesus, em 19
10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.844/03 - do Sr. Takayama
- que "dispõe a veiculação de mensagem educativa
relativa à disseminação de pornografia em sítios que
ofereçam recursos de intercâmbio de mensagens em
tempo real".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.078/04 - Do Sr. Almir Moura
- que "estabelece facilidades para o assinante que
solicitar o cancelamento da prestação do Serviço Te
lefônico Fixo Comutado, do Serviço Móvel Celular ou
do Serviço Móvel Pessoal".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO·DE LEI Nº 3.101/04- Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "assegura ao usuário do Serviço de Telefo- .
nia Fixa Comutada o direito de bloquear a discagem
para chamadas de longa distância ou para serviços
de valor adicionado".
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Julio Semeghini, em 23-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.645/04 - do Sr. Carlos Nader
- que .i "Dispõe sobre bloqueador de celulares em pre
sídios, casas de detenção, penitenciárias, cadeias e
distritos policiais e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 26-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 - Do Sr. Carlos Edu
ardo Cadoca - que "dispõe sobre medidas creditícias
de incentivo às empresas de desenvolvimento de pro
gramas de computador livres"
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 4.285/04 - Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "dispõe sobre a destinação de recursos
estrangeiros para fins de pesquisa e preservação da
biodiversidade".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Takayama, em 29-6-2005.

O Deputado Gilberto Nascimento apresentou voto em
separado em 9-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.568/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que" "Dispõe sobre a publicação nos classificados,
dos jornais, de advertência quando a exploração se
xual e maus tratos contra crianças e adolescentes e
dá outra providências.''''
RELATOR: Deputado DURVAL aRLATO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

MYRIAM GONÇALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE CIDADANIA

LOCAL: Plenário 1 doAnexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Recursos:

RECURSO Nº 249/05 - Do Sr. Romeu Queiroz - (REP
nº 37/2005) - que "recurso interposto pelo Dep. Romeu
Ferreira Queiroz, nos termos do art. 14, § 4º, incisos VIII
e IX, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos
do Proc. nº 3/05, referente à Representação nº 37/05".
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO.
PARECER: pelo não provimento.

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo Leitão,
Ivan Ranzolin e Luiz Antonio Fleury, em 30-11-2005.

O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 6-12-2005.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº 4.559/04 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 78212004) -que "cria mecanismos para coi
bir a violência doméstica e familiar contra a mu Iher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, e
dá outras providências". (Apensados: PL nº 4.958/2005
e PL nº 5.335/2005)
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, das Emendas da Comissão de Finanças e Tri
butação, do PL nº 4.958/2005 e do PL nº 5.335/2005,
apensados, com substitutivo.
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o Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 6-12-2005. Lido o parecer. A discus
são será iniciada, por acordo, no dia 6-12-2005, em
1-12-2005. Suspensa a discussão, por acordo, em 6
12-2005.

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.113/04
- do Senado Federal - que "aprova a Programação
Monetária para o primeiro trimestre de 2004".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.275/04
- do Senado Federal - que "aprova a Programação
Monetária para o segundo trimestre de 2004".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
4.476/94 - que "autoriza o Poder Executivo Federal a
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos,
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona"
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa da Emenda do Senado Federal.

Vista conjunta aos Deputados André de Paula e José
Eduardo Cardozo, em 16-3-2005.

O Deputado Osmar Serraglio apresentou voto em se
parado em 13-6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.937/96 - Do Senado Federal
- Pedro Simon - (PLS nº 264/1995) - que "altera a re
dação da alínea e do artigo 38 da Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. com emendas.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17-8-2005.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 30-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.702101 - Do Senado Federal
- EDISON LOBÃO - (PLS nº 635/1999) - que "esta
belece instrumentos legais de prevenção e repressão
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETODE LEI Nº 3.149/04 - Da Comissão de Ci
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que

"estabelece percentual máximo de recursos destina
dos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científi
co e Tecnológico que pode ser aplicado na gestão de
seus programas".
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/04 - Da Comissão de Ci
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que
"altera a Lei nº 9.994, de 4 de julho de 2000, com o
intuito de ampliar as fontes de recursos do Programa
de Desenvolvimento Científico do Setor Espacial".
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.445/04 - Do Sr. José Divino - que
"altera o art. 257 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Có
digo Ele~oral), dispondo sobre os recursos eleitorais".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica
legislativa, com emenda. e. no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.474/04 - Do Sr. Sandes Júnior
- que "acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a transfe
rência voluntária de recursos em ano eleitoral".
RELATOR: Deputado RUBENS OTON!.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.291/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 294/2005) - que "altera o art. 183 do De
creto - Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que
aprova o Código Penal Militar".
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 97/03
- Do Sr. Pastor Reinaldo - que "altera a redação do
§ 2º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Mendes Ri
beiro Filho e Roberto Magalhães, em 1-11-2005.

Adiada a discussão em virtude da ausência do relator,
em 1-12-2005.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 395/05
- Do Sr. Vander Loubet e outros - que "dispõe sobre
a contribuição de melhoria, acrescentando § 3º ao art.
145 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela admissibilidade.

-------------------------_..,,,,.-----..--.....
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Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Men
des Ribeiro Filho, em 24-11-2005.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 398/05
- Do Sr. Roberto Freire e outros - que "altera a redação
do art. 87 da Constituição Federal, para determinar a sus
pensão do Ministro de Estado de suas funções pelo prazo
de 180 dias e estabelecer critérios de sua escolha".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela admissibilidade.

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 8-11-2005.

Discussão iniciada, em 8-11-2005.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 450/05
- Da Sra. Laura Carneiro e outros - que "dá nova reda
ção ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela. admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 455/05
- DoSr. Moreira Franco e outros - que "dá nova reda
ção ao § 1º art. 37 da Constituição Federal". (Apensa
do: PEC nº 458/2005)
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA CARDOSO.
PARECER: pelaadmissibilidade desta, com emendas,
e da PEC nº 458/.2005, apensada, com emendas.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Colbert
Martins, Fernando Coruja, José Divino e Sandra Ro
sado, em 17-11-2005.

Discussão iniciada, em 17-11-2005.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 2.838/89 - que "dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 3.857, de22 de dezembro de 1960, que "cria a
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA.
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo
do Senado, Dep. Robson Tuma (PFL-SP), pela cons
titucionalidade. juf"ídicidade e técnica legislativa do
Substitutivo do Senado.

PROJETO DE LEI Nº 715/95 - Da Sra. Teima de Souza
- que "acrescenta artigo à Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, que define crimes resultantes de preconcei
tos de raça ou de cor". (Apensados: PL nº 1.026/1995
e PL nº 1<477/2003)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica Ie;gislativae, no mérito, pela rejeição do PL nº
1.026/1995 e.do PL nº 1.477/2003, apensados.

Vista conjunta. aos Deputados Darci Coelho, Inaldo
Leitão e Reginaldo Germano, em 18-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 - Da Sra. Marinha Raupp
- que "concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência física e aos idosos no sistema de transpor
te público coletivo intermunicipal". (Apensados: PL nº
1.970/2003 e PL nº 3.802/2004)
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e dos apen
sados, PL hº 1.970/2003, com substitutivo, e PL nº
3.802/2004, com emenda.

Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 16
8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.663/99 - Do Sr. Enio Bacci
- que "proíbe a fabricação, comercialização e utiliza
ção, em todo o Território Nacional, de redes de pesca,
com malha inferior a 5".
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 16-6-2005.

O Deputado Martelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 21-6-2005.

Concedido prazO ao relator, nos termos do art. 57, in
cisoiXI, do Regimento Interno, em 30-6-2005.

Suspensa adiscussão por acordo, em 24-8-2005.

PROJETO DE LJEI Nº 3.855/00 - Do Sr. Paulo José Gouvêa
- que "acrece parágrafo ao art. 92 do Código Penal".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fernan
do Coruja, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz
Eduardo Greenhalgh, iMoroni Torgan e Vicente Arruda,
em 31-3-~005.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 4~610/01 -que "dispõe sobre a linguagem inclusiva
na legislação.8 documentos oficiais".
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do
Senado, Dep. Iriny LORes (PT-ES), pela constitucionali
dáde, juridicidÇlde, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado.

PROJETO DE LEI Nº 5.546101 - Dos Srs. Nilmário Mi
randa e Nelson Pellegrino - que "estabelece medidas de
prevenção e regras para a persecução penal das práticas
delituosas previstas na Lei nº '9.455. de 7 de abril de 1997,
e dá outras providências". (Apensado: PL nº 5.233/2005)
RELATOR: Deputado LUIZCOUTO.
PARECER: pela constituciqhalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito; pela aprovação deste, da
Emenda da Comissão de E~ucaçãoe Cultura e do PL
nº 5.233/2005, apensado, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI Nº 38/03 - Do Sr. Wasny de Roure
- que ;'dispõe sobre a paralisação de serviços de te
lecomunicações da polícia federal, polícia rodoviária
federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polí
cias militares, corpos de bombeiros militares, hospitais
públicos e postos de saúde públicos".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito,
pela rejeição deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 149/03 - Do Sr. Alberto Fraga
-que "altera o Decreto-Lei nº 2.848. de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, tipificando o crime de terro
rismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e
Robson Tuma, em 27-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 269/03 - Do Sr. Roberto Maga
lhães - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
Assistenciários e disciplina o processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.206/03 - Do Sr. Julio Lopes
- que "altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996 - Código de Propriedade Industrial".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.

Vista ao Deputado Rubinelli, em 19-5-2005.

O Deputado Maurício Rands apresentou voto em se
parado em 30-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.430/03 - Do Sr. Carlos Edu
ardo Cadoca - que "altera a redação do art. 10 da Lei
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/03 - Do Sr. Jutahy Junior
- que "altera a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954,
que dispõe sobre corrupção de menores"
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 10
11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 - Do Sr. Leonardo Picciani
- que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal; do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 - Código de Proprieda
de Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 - Lei de Direitos
Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 - Lei de Proteção da
Propriedade Intelectual de Programa de Computador".
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 20-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.182/04 - Da Sra. Ann Pontes
- que "altera a Lei nº 10.054, de 07 de dezembro de
2000, para estabelecer a obrigatoriedade da identifi
cação criminal do indiciado ou acusado pela prática
do crime de estelionato".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro
vação.

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz
Eduardo Greenhalgh, em 29-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.966/04 - Da Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar fatos
relacionados à pirataria de produtos industrializados
e sonegação fiscal. - que "modifica a Lei nº 9.609, de
1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 - Do Senado Federal
- Jefferson Peres - (PLS nº 233/1996) - que "altera
o art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
- Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União
- para determinar a obrigatoriedade da realização de
concurso público por entidade estranha ao órgão da
Administração Pública cujos cargos serão objeto des
se concurso".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, com subemenda.

_________."""__I5~__m__
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Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Darci Co
elho e Paulo Afonso, em 17-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 197/99 - Do Senado Federal
- Pedro Simon - (PLS nº 126/1998) - que "dá nova
redação ao art. 52 da Lei nº 8.171 , de 17 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste, com emenda, e das emendas da Comis
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi
mento Rural e da Comissão de Finanças e Tributação.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa e Dr. Ro
sinha, em "1-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.661/00 - Do Senado Federal
- Eduardo Suplicy - (PLS nº 66/1999) - que "institui
a linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo
Fedéral deverá definir metas de progressiva erradica
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so
cioeconômicas, e dá outras providências" .
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Seguridade Social e Família.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal
gh, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, em 7-7-2004.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 18-11-2004.

Discussão iniciada, em 7-7-2004.

PROJETO DE LEI Nº 5.908/01 - Do Senado Federal
- MARINA SILVA - que "dispõe sobre o fornecimento
de transporte, alimentação e pousada, pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), aos pacientes cujo tratamen
to se realizar fora de seu domicílio, em atendimento
aos preceitos da Lei nº 8.080, çle 19 de setembro de
1990 (Lei Orgânica da Saúde)". (Apensados: PL nº
6.625/2002 e PL nº 1.485/2003)
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL nº 6.625/2002 e do PL
nº 1.485/2003, apensados.

Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do
início da Ordem do Dia do Plenário, em 06/12/2005.

PROJETO DE L.EI Nº 7.077/02 - Do Senado Federal
- MOREIRA MENDES - (PLS nº 77/2002) - que "acres
centa o Título VU-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débitos Tra
balhistas - CNDT, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e pela anti-regimentalidade das
emendas de nºs 1 a 4 apresentadas nesta Comissão.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Inaldo
Leitão, José Eduardo Cardozo, Roberto Magalhães e
Vicente Arruda, em 14-9-2004.

Os Deputados Roberto Magalhães, Paulo Magalhães
e Paes Landim apresentaram votos em separado.

Discussão iniciada, em 14-9-2004.

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 - Do Poder Executivo
(MSC nº 962/2002) - que "disciplina o uso de assinaturas
eletrônicas e a prestação de serviços de certificação".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.
PARECER: pela constitucionalidade,juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, com emendas; e
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação das emendas apresenta
das nesta Comissão de nºs 1, com subemenda, 2, com
subemenda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 e 12.

Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9-2005.

O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa
radoem 15-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.644/04 - Do Senado Federal
- Cesar Borges - (PLS nº 230/2003) - que "altera os
arts. 75 e 76 do Decreto-Lei nQ 37, de 18 de novembro
de 1966, para regular o prazo de admissão temporária
de elnbarcação éstrangeira".
RELATOR: Deputado CARI10S MaTA.
PARECER: pela ..constitucionalidade, juridicidade, téc
nicalégislativa e, no mérito, pela aprovação.

Visté:! ao Deputado Luiz Couto, em 6-12-2005.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.446/96 - Do Sr. Celso Russo
manho - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue das mães e das crianças, para fins de iden
tificação".
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

Visté:! ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 23
11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.813/97 - Do Sr. João Pizzolatti
- que "altera o artigo 262 da Lei nº 5.869, 11 de janeiro
de 1973, que "Institui o Código de Processo Civil"".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/97 - Do Sr. Geddel Viei
ra Lima - que "acrescenta parágrafo ao art. 495 da
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Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil". (Apensados: PL nº 3.965/1997 e PL nº
4.311/1998)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste
e do PL nº 3.965/1997, apensado; e pela constituciona
lidade, juridicidade. má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL nº 4.311/1998. apensado.

Vista ao Deputado Bosco Costa. em 24-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.996/97 - Da Sra. TeIma de
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás
espaço institucional para o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher e ONG's".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emen
da apresentada na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática.

PROJETO DE LEI Nº 3.001/00 - Do Sr. Paulo Octávio
- que "altera os arts. 1º, 6º, 7º e 10 da Lei nº 8.025, de
12 de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação de
imóveis residenciais de propriedade da União, e dos
vinculados ou incorporados ao FRHB, situados no Dis
trito Federal, e dá outras providências"". (Apensado:
PL nº 3.472/2000)
RELATOR: Deputado V1LMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, da Emenda e
do Substitutivo aprovados pela Comissão de Trabalho.
de Administração e Serviço Público, com subemenda,
e do PL nº 3.472/2000, apensado.

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 11
12-2003.

Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento
do Deputado Luciano Zica, em 4-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 - Do Sr. Dr. Hélio - que
"obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamentos
com sua denominação genérica". (Apensados: PL nº
3.333/2000, PL nº 3.385/2000 e PL nº 4.104/2001)
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e téc
nica legislativa deste, com substitutivo, do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família, do PL
nº 3.333/2000, com eri.~nda, do PL nº 3.385/2000 e
do PL nº 4.104/2001, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Ademir Camilo, José
Eduardo Cardozo, Mendes Ribeiro Filho e Nelson Pel
legrino, em 18-5-2005.

O Deputado Ademir Camilo apresentou declaração de
voto, em 30-6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.544/00 - Do Sr. Djalma Paes
- que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas de
orientação sobre a prevenção do câncer de próstata
na roupas íntimas masculinas fabricadas ou comer
cializadas no Brasil". (Apensados: PL nº 3.864/2000
e PL nº 4.571/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do PL nº
3.864/2000 e do PL nº 4.571/2001, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 4.049/01 - Do Sr. Léo Alcântara
- que "acrescenta inciso ao § 2º do art. 3º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.075/01 - Do Sr. Henrique Fon
tana - que "altera o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde"".
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 4.318/01 - Do Sr. Orlando Fantazzi
ni - que "altera o art. 97 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940
(Código Penal), modificando as condições de aplicação da
medida de segurança". (Apensado: PL nº 5.813/2001)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL nº 5.813/2001, apensado, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Eduardo Cardozo, em 20-4-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.155/01 - Do Sr. Jorge Alberto
- que "dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e
empresas de pequeno porte com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT'.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, das Emendas da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 - Do Sr. Osmar Serraglio
- que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para dispor sobre a Carteira Nacional de Habilitação
das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 26-10-2004.

Discussão iniciada. em 26-10-2004.

_____________________________'_., N.
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PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 - Do Sr. Pedro Fernan
des - que "altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica
e dá outras providências". (Apensados: PL nº 599/2003
e PL nº 1.415/2003)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL nº 599/2003 e do PL nº 1.415/2003, apensados,
com substitutivo.

Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento do
Deputado José Eduardo Cardozo, em 15-9-2004.

Adiada a votação por falta de quorum, em 26-10-2004.

PROJETO DE LEI Nº 7.458/02 - Dos Srs. Eni Voltolini
e Leodegar Tiscoski - que ""Altera o inciso 11 do art.
282 e acrescenta o art. 1.211-0 à Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, Código de Proc~ssoCivil.""
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO.
PARECER: pela const~ucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mér~o, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 49/03 - Do Sr. Alceu Collares
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando as conces
sionárias de serviço público a prestarem atendimento
não automatizado gratuito aos usuários".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela const~ucionalidade,juridicidade e técnica
legislativa deste e.doSub~titutivo da Comissão deTrabalho,
de Administração e Serviço Público, com subemenda.

Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 72/03 - Do Sr. Dimas Ramalho
- que "dá nova redação ao artigo 10º da Lei do Man
dado de Segurança (Lei nº 1.533, de 31 de dezembro
de 1951) e dá outra$ providências".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela const~ucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, nó mér~o, pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo Leitão,
José Eduardo Cardolo e Vicente Arruda, em 30-3-2005.

Suspensa a discussão, por acordo, para o dia 30-11
2005, em 24-11-2005.

Discussão iniciada, em 30-3-2005.

PROJETO DE LEI Nº 143/03 - Do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina a captação de recursos financeiros
para projetos ambientais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa desteedas Emendas nºs 1, 2 e 3 adotadas
pela Comissão de Défesa do Consumidor e pela incons
titucionalidade e injuridicidade da Emenda de nº 4.

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Vicente
Arruda, em 31-8-2005.

O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 19-10-2005.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 29-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 416/03 - Do Sr. Carlos Mota - que
"altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista ao Deputado Sérgio Miranda, em 3-6-2004.

O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa
rado em 24-6-2005.

Adiada a votação por falta de quorum, em 17-3-2005.

PROJETO DE LEI Nº 429/03 - Do Sr. Paes Landim
- que "acrescenta parágrafos 3º, 4º e 5º ao art. 652
da Lei nº 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil)".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, má
técnica legislátiva e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DÊ LEI Nº 709/03 - Da Sra. Perpétua Almei
da -que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição
de obras de artistas nacionais em prédios públicos da
União, de suas autarquias ~ fundações públicas".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO.
PARECER: pela constituCionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

I .

PROJETODE LEI N2 911/03 - Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "acrescenta. dispositivo ao art. 105 do
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equi
pamentos Obrigatórios dosveículos".
REUATOR: Qeputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com Errienda.

Vista conjuntaaos Deputados Bosco Costa, Luiz Couto
e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 5-5-2004.

PROJETO DE LEI Nº 1.068~03 - Do Sr. Beto Albuquer
que ,- (PL nº 720/2003) - qUe "dispõe sobre a criação
do Sistema Permanente de planejamento de Transporte
- SI$TRANe dá nova redação aos arts. 62e 82da Lei
nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002".
RELATOR: OeputadolSAíAS SILVESTRE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, com ~menda;da Emenda da Co
missão de Viação e Transportes e das Emendas da Co
missão de Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.281/03 - Do Sr. Inaldo Leitão
- que "dispõe sobre assistência em processos de in
teresse da Administração pública ".
RELATOR: Deputado ROBiERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela
aprovação.
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Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,
em 24-5-2005.

O Deputado Luciano Zica apresentou voto em sepa
rado em 1-9-2005.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 24-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.299/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "modifica dispositivo da Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Maurício Rands, em 23-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.343/03 - Do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "acrescenta o § 2º ao art. 541 , do Código
de Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - com o objetivo de estabelecer requisitos para
o conhecimento do recurso especial, transformando o
parágrafo único em § 1º".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Darci Co
elho e Mendes Ribeiro Filho, em 27-10-2005.

O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa
rado em 10-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 - Do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo 82,
da Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil)". (Apensado: PL nº 1.371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº
1.371/2003, apensado.

O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa
rado em 14-10-2004.

Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 9-6-2004.

PROJETO DE LEI Nº 1.523/03 - Do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera a Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Im
probidade Administrativa)".
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.564/03 - Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "altera a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro
de 1999, dispondo sobre a prescrição de medicamen
tos pela denominação genérica nos serviços de saúde

não financiados pelo Sistema Único de Saúde e sobre
as penalidades aos infratores".
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, da Emenda apresentada nesta
Comissão e da Emenda da Comissão de Seguridade
Social e Família, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 - Do Sr. Sandes Júnior
- que "dispõe sobre a organização de brigadas de in
cêndio voluntárias".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Celso Russomanno (PP-SP), pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 12-5-2005.

O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 5-7-2005.

Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 9-8-2005.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, XI,
do Regimento Interno, em 22-9-2005.

Discussão iniciada, em 12-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.368/03 - Dos Srs. Cezar Sil
vestri e Beto Albuquerque -que "inclui no Anexo da Lei
nº 5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que especifica".
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Ivan Ranzolin, em 10-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.654/03 - Da Sra. Maria do Rosário
- que "dispõe sobre a atteração da Lei nº 8.069, de 13de
julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Novo Código
Civil, estabelecendo o direito da criança e do adolescente
a não serem submetidos a qualquer forma de punição
corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou
imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos,
ainda que pedagógicos, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 3.044/04 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "permite pequenas empresas prestadoras
de serviços e profissionais autônomos a manter como
sede de sua empresa sua própria residência".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio.

-~-~-,-------------"-----------_.
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PROJETO DE LEI Nº 3.480/04 - Da Sra. Ann Pontes
- que "regula o ambiente de trabalho nas fábricas de
carvão vegetal".
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, com
substitutivo.

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23-11-2005.

O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado
em 29-11-2005.

Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.762/04 - Do Sr. Carlos Abicalil
- que "define o acórdão de Tribunal de Contas como
título executivo extrajudicial".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeiçã<:>.

PROJETO DE LEI Nº 3.779/04 - Do Sr. Tarcisio lim
mermann - que "dispõe sobre a gratuidade na apre
sentação da Declaração Anual de Isento".
REl..!ATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nº 4.031/04 - Da Sra. Luci Choi
nacki - que "altera dispositivos da Lei nº 10.696, de 2
de julho de 200:3".
RELATOR: Deputado LUCIANO lICA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.575/04 - Da Sra. Celcita Pi
nheiro - que "determina que as ações de responsa
bilidade por danos morais e patrimoniais causados a
grupos raciais, étnicos e religiosos possam ser objeto
de ação civil pública".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica. legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Almir Moura, Jefferson
Campos e Luiz Alberto, em 13-9-2005.

Suspensa a discussão por acordo, em 21-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.918/05 - Do Sr. Fernando Co
ruja - que "determina o envio de cópia da sentença
penal ao ofendido, ou, na sua ausência, ao seu côn
juge, descendentes ou ascendentes".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Adiada a discussão por acordo, em 24-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.245/05 - Do Sr. Michel Temer
- que "altera a Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de

1994, "dispondo sobre o direito à inviolabilidade do local
de trabalho do advogado, institui hipóteses de quebra
desse direito e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão, Luiz Couto
e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 30-11-2005.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 8-12-2005)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 5.627/05 - Da Sra. Laura Carneiro
- que "altera o art. 852-A. daConsolidação das Leis do
Trabalho para aumentar o valor do limite máximo das
causas submetidas ao procedimento sumaríssimo".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 3.933/04 - Do Sr. Nilson Pinto
- que "inclui a pesca industrial nas atividades vincula
das ao setor rural e dá outrb.s providências".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 7.495/02 - Do Sr. Cabo Júlio
- que "determina que a internação de menores infra
tores seja efetuada nas proximidades do domicílio de
seus pais ou responsáveis"
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 4.469/04 - Do Sr. Paulo Gou
vêa - que "acrescenta Capítulo 111, à Lei nQ 9.807, de
1999, que estabelece normas para a organização e
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manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e testemunhas ameaçadas". (Apensado: PL
nº 4.793/2005)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 5.047/05 - Do Sr. Gustavo Fruet
- que "dispõe sobre a instrução preliminar nas infra
ções penais que especifica".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.

PROJETO DE LEI Nº 5.441/05 - Do Sr. Roberto Ma
galhães - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo
Penal Militar". (Apensado: PL nº 5.442/2005)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.

PROJETO DE LEI Nº 5.650/05- Do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que "acrescenta parágrafos aos artigos 430 e
443, Código de Processo Penal Militar - Decreto-Lei
nº 1.002, de 21 de outubro de 1969".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 3.073/00 - Do Senado Federal
- José Eduardo Dutra - (PLS nº 597/1999) - que "dis
põe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e
materiais necessários à sua aplicação e à monitora
ção da glicemia capilar aos portadores de diabetes
inscritos em programas de educação para diabéticos".
(Apensados: PL nº 6.321/2002, PL nº 533/2003, PL nº
5.664/2001 e PL nº 3.522/2004)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI Nº 3.685/00 - Do Sr. José Carlos
Martinez - que "altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, que "estatui normas reguladoras do trabalho rural
e dá outras providências", instituindo o condomínio de
empregadores rurais e o contrato coletivo de safra".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 - Do Sr. Hermes Par
cianello - que "dispõe sobre as atividades de Movimen
tação de Mercadorias em geral". (Apensados: PL nº
4.073/2004, PL nº 4.367/2004 e PL nº 5.689/2005)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.451/01 - Da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento
e promoção no trabalho e aos postos de comando no
serviço público".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 345/03 - Do Senado Federal
- que "regulamenta o § 7º do art. 37 da Constituição
Federal, para estabelecer os requisitos e as restrições
aos ocupantes dos cargos públicos que especifica,
considerados facilitadores de acesso a informações

privilegiadas no âmbito da Administração Pública Fe
deral". (Apensados: PL nº 3.736/2000 (Apensados: PL nº
4.456/2001 e PL nº 465/2003) e PL nº 2.585/2003)
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.

PROJETO DE LEI Nº 1.847/03 - Do Sr. Rubens Otoni
- que "institui o Programa Nacional de Apoio aos Pro
dutos Nativos do Cerrado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.

PROJETO DE LEI Nº 4.512/04 - Do Sr. Vicentinho
- que "institui Programa de Alimentação para os Tra
balhadores Rurais".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.

PROJETO DE LEI Nº 4.735/04 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 876/2004) - que "dá nova redação ao art.
836 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI Nº 5.183/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "obriga as empresas concessionárias dos
serviços de distribuição de água e energia elétrica a
incluírem, em suas faturas mensais, mensagens de
esclarecimento sobre racionalização de consumo"
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

PROJETO DE LEI Nº 5.191/05 - Do Sr. Moacir Miche
letto - que "da nova redação ao artigo 96 da Lei nº
4.504 (Estatuto da Terra) de 30 de novembro de 1964".
(Apensado: PL nº 5.656/2005)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI Nº 5.196/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "introduz alteração no artigo 396 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI Nº 5.415/05 - Da Sra. Edna Mace
do - que "altera a redação do inciso VII, do art. 6º, da
Lei nº 10.826, de 2003, autorizando o porte de arma
para os Oficiais de Justiça".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.

PROJETO DE LEI Nº 5.499/05 - Do Senado Federal
- Lúcia Vânia - (PLS nº 456/2003) - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pesso
as portadoras de deficiência, para tornar disponível a
equoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

PROJETO DE LEI Nº 5.519/05 - Do Sr. Zé Geraldo - que
"acrescente-se dispositivo ao art. 2º da Leinº 7.679, de
23 de novembro de 1988, para tratar da antecedência
mínima para a publicação dos atos normativos do órgão
competente, nos períodos de proibição da pesca".
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO.

-~-_._---------------
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PROJETO DE LEINº5.821/05-DoPoderExecutivo-que
"altera os limites originais do Parque Nacional de Jericoa
coara. situado nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e
Cruz, no Estado do Ceará, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1)1:

PROJETO DE LEI Nº 4.226/98 - Do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI Nº 6:350/02 - Do Sr. Tilden Santia
go - que "define a Guarda Compartilhada". (Apensado:
PL nº 6.315/2002)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.

PROJETO DE LEI Nº 2.724/03 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "dispõe sobre a veiculação de mensagens
educativas nas faturas de cobrança ena correspon
dência de órgãos da Administração Pública Federal e
dê empr;esas cbricEissionárias de serviços públicos".
RELATOR: Deputa.do INALDO LEITÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3.142/04 - DaSra. Laura Carnei
ro - que "assegura à mulher, na condição de chefe de
família, o direito de aquisição dei terras públicas".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-05

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2 )

AS PROPOSIÇÕ~SABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 - Do Senado Federal
- César Borges - (PLS nº 458/2003) - que "altera o
caput do art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), dilatando o prazo para
o requerimento do inventário e da partilha". (Apensa
dos: PL nº 3.373/1997 (Apensado: PL nº 2.881/2000)
e PL nº 6.061/2005)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.
DECURSO: Sª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, 1):

PROJETO DE LEI Nº 2.525/03 - Do Sr. Cabo Júlio
- que "altera o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro
de 1937, exigindo a necessidade do estabelecimento,
no município, de uma coordenadoria de defesa civil e
de uma tropa do corpo de bombeirds militar para efe
tivação do tombamento de bens imóveis".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.

PROJETO DE LEI Nº 4.526/04 - Do Sr. Alex Canziani
- que "institui o Dia Nacional do Notário edo Regis
trador".
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO.

PROJETO DE LEI Nº 4.746/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 2212005) - que "institui o Registro Temporá
rio Brasileiro para embarcações de p'esca estrangeiras
arrendadas oU afretadas, a casco nu, por empresas,
armadores de pesca ou cooperativas de pesca brasi
leiras, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA.

Substitutivo (Art.119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS:POR MEMBROS
DESTA COMissÃo

A - Da Análise da Constit~cionalidade,Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 5.260105 - DaSra. Juíza Denise
Frossard - que "dá nova redação ao caput e acrescenta
parágrafo ao art. 239, da Lei nº 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973 - Lei dos Registros Públicos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

LOCAL: Plenário 8 do Anexo"
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 396/05 Do Sr. Márcio Fortes
- que "requer seja realizada reunião de audiência pú
blica para discutir os abusivos custos cartorários pra
ticados no país".

REQUERIMENTO Nº 397/05 Do Sr. Luiz Bittencourt
- que "socilita que seja convidado o Diretor Presidente
da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. para
prestar esclarecimentos acerca do tratamento dispen
sado a passageiros portadores de deficiência".
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REQUERIMENTO Nº 398/05 Do Sr. Sandro Matos-que
"requer a realização de Audiência Pública para convidar
representantes da empresa Nestlé, Ministério Público
Federal, Ministério da Saúde e Anvisa/MS para discutir
sobre a possível contaminação do leite. proveninente de
produtos químicos utilizados nas embalagens".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.835/97 - Do Sr. Arlindo China
glia - que "dispõe sobre o valor total anual das mensali
dades escolares e dá outras providências". (Apensados:
PL nº 556/1999, PL nº 2.259/1999, PL nº 2.476/2000
e PL nº 2.626/2000)
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 556/1999,
do PL nº 2.259/1999, do PL nº 2.476/2000, e do PL nº
2.626/2000, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 19/99- Do Sr. Paulo Rocha -que
"altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA.
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Celso Russomanno, em 9-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.613/00 - Do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a venda fracionada de medica
mentos nas farmácias".
RELATORA: Deputada ANA GUERRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 58/03 - Do Sr. Wilson Santos
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 67 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990".
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.757/03 - Do Sr. Milton Monti
- que "institui normas para cobrança de débitos de
qualquer natureza e dá outras providências"
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

Vista ao Deputado Luiz Bittencourt, em 7-7-2004.

PROJETO DE LEI Nº4.476/04- Do Sr.SandesJÚnior-que
"dispõe sobre a destinação de espaços para a instalação
de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor em "shopping center" e em locais destinados
a feiras e a exposições comerciais e industriais".
RELATOR:Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.581/05 - Do Sr. José Divino - que
"obriga as concessionárias e permissionárias de serviços
públicos a autorizar que os consumidores de seus serviços
efetuem o pagamento das respectivas faturas mediante
financiamento de no mínimo 90% (noventa por cento) do
total faturado, mediante pagamento mínimo previsto no
instrumento de quitação da obrigação alcançada".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO NUNES.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Luiz Bassuma, em 9-11-2005.

O Deputado Luiz Bassuma apresentou voto em sepa
rado em 6-12-2005.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.509/05 - Do Sr. Henrique Afon
so - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº
9.472. de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÕMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LOCAL: Plenário nº 15
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 45/05 Do Sr. Edson Ezequiel-que
"propõe a realização de audiência pública com a presença
do representante formal da Agência Nacional do Petróleo
ANp, da Refinaria de Manguinhos e da Refinaria Ipiranga
a fim de discutir o Projeto de Lei nº 5.811 de 2005".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146/04 - Do
Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dispõe sobre a vedação
às entidades fechadas de previdência complementar
de aplicarem recursos em participações acionárias de
empresas privadas que atuem no setor de bebidas,
fumo, jogos. armas e munições e similares".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/05 - Do
Poder Executivo - (MSC nº 250/2005) - que "dispõe
sobre a política de resseguro, cosseguro, retrocessão
e sua intermediação, de seguro no exterior e as ope
rações em moeda estrangeira do setor securitário, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.534/05 - Do Senado Federal
- Jonas Pinheiro - (PLS nº 51212005) - que ''torna
obrigatória a proteçãO contra radiação ultravioleta nos
óculos de sol e dá ,outras providências".
RELATOR: Deputado MURILO ZAUITH.
PARECER:pela aprovação, com emendas.

Vista ao Deputado Ronaldo Dimas, em 30-11-2005.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.710/04 - Do Sr. Carlos Melles
- que "dispõe sobre o comércio exterior brasileiro".
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado André Figueiredo, em 14-9-2005.

O Deputado André Figueiredo apresentou voto em
separado em 3-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 32199 - Do Sr. Paulo Rocha -que
"cria o balanço social para as empresas que menciona
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição da emenda apresentada na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 - Do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.294, de 15
de julho de 1996, que "Dispõe sobre as restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoóli
cas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal"".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Bismarck Maia, em 23-4-2003.

PROJETO DE LEI Nº 6.008/01 - Do Sr. Agnaldo Muniz
- que "determina a proibição da importação de leite e
seus derivados". (Apensado: PL nº 7.296/2002)
RELATOR: Deputado SÉRGIO CAIADO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 7.296/2002,
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de Agricul
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Vista ao Deputado Reginaldo Lopes, em 18-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.254/03 - Do Sr. César Me
deiros - que "dispõe sobre as auditorias ambientais

e a contabilidade dos passivos e ativos ambientais".
(Apensado: PL nº 1.834/2003)
RELATOR: Deputado RUBENS OTON!.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1.834/2003,
apensado, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston e Ro
naldo Dimas,em 5-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/03 - Do Sr. Luciano Leitoa
- que "cria a Zona Franca de São Luís, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ILDEl.:I ARAUJO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.690/03 - Do Sr. Júnior Betão
- que "dispõe sobre a redução da emiSsão de poluentes
por ciclomotores, mbtociclos e veículos similares".
RELATOR: Deputado MURILO ZAUITH.
PARECER: pelaa.provação déste, na forma do Substitu
tivo aprovado naComissâode Viação e Transportes.

PROJ ETO DE LEI Nº 2.775/03 - Da Sra. Terezinha Fer
nandes - que "dispõe sobre a compensação financeira
pelo resultado da exploração de atividades econômicas
aeroespaciai~ e ?fins, e.<i:lá outras providências".
RELATOR: Deplitado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pel~ ap~ovaç~o,' com substitutivo.

Vista ao Deputado Osório Adriano, ém 31-8-2005.

O Deputado Osório Adriano apresentou voto em se
parado em 21-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.564/04 - Do Sr. Bernardo Aris
ton - que "determina que as empresas fabricantes de
cigarros compensem o Sist~ma Único de Saúde pelas
despesas com o tratamento de doenças associadas ao
tabagismo". (Apensado: PLinº 5.554/2005)
RELATOR: DeP9iado REIN,A.LDO BETÃO.
PARECER: pelaaprovação geste, com emenda, e pela
rejeição da Emenda apresentada na Comissão, e do
PL nº 5.554/2005, apensadb.

Vista ao Deputado Nelsoh Marquezelli, em 16-3
2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.345/04- Do Sr. Osório Adriano
- que "altera o Inciso I do artigo 37 da Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins".
(Apensados: PL nº 5.806/2005 e PL nº 5.288/2005)
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS.
PARECER: pela aprovação deste, e dos PL nQ§ 5.288/2005
e 5.806/2005, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.633/04 - Do Sr. Jamil Murad
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de serviços de acondicionamento ou embalagem das
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compras em estabelecimentos comerciais denominados
supermercados, hipermercados ou similares".
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 - Do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre a cassação da eficá
cia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ / MF e.
conseqüentemente, do registro no órgão regulador
competente na hipótese que especifica". (Apensado:
PL nº 5.869/2005)
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 5.869/2005,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.269/05 - Do Sr. Almir Moura
- que "cria a obrigação de utilização de método "brai
le" pelo comercio varejista e prestadores de serviços".
(Apensados: PL nº 5.308/2005 e PL nº 5.480/2005)
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 5.308/2005,
e do PL nº 5.480/2005, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 - dos Srs. Luiz Carlos
Haulye Rafael Guerra - que "dispõe sobre a criação
do Fundo Nacional de Financiamento da Saúde-FUN
PROSUS e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.542/05 - Do Sr. Marcelo Barbieri
- que "suspende e reduz tributos federais incidentes sobre
aquisições destinadas a novos empreendimentos".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.667/05 - Do Sr. Ivo José - que
"dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor na
prestação de assistência técnica durante o prazo de
garantia de bens duráveis".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.828/05 - Do Sr. André Zacha
row - que "altera o art. 84, inciso I, da Lei nº 11 .101,
de 9 de fevereiro de 2005".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 - Do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971".
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO.
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 - Do Sr. Nazareno Fonteles
- que "altera a redação do artigo 40, caput e parágrafo
único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com a fi
nalidade de reduzir o prazo de vigência da patente".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 - Do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre a atividade de empresa emissora
de cartão de crédito, e dá outras providências". (Apen
sados: PL nº 7.277/2002 (Apensado: PL nº 1.156/2003),
PL nº 1.784/2003 e PL nº 4.347/2004)
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 5.456/01 - Do Senado Federal
- JOEL HOLLANDA - (PLS nº 146/1996) - que "dispõe
sobre o regime tributário, cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 4.906/05 - Do Sr. Jefferson
Campos - que "obriga os fornecedores de produtos
acondicionados em embalagens não-biodegradáveis
a informarem a natureza das mesmas".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.448/04 - Do Sr. Silas Câmara
- que "assegura às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida percentual mínimo das
unidades residenciais produzidas em programas habita
cionais financiados com recursos públicos". (Apensado:
PL nº 3.775/2004 (Apensado: PL nº 3.989/2004))
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo 1 da
CSSF. do PL nº 3.775/2004, e do PL nº 3.989/2004,
apensados, com emendas.
LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 11h

------------------------------_._-~.,
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema: "Saneamento Básico, com enfoque nos Sistemas
de Coleta de Esgoto à Vácuo" - em atendimento ao
Requerimento nº 118/2005, de Autoria do Sr. Deputado
Julio Lopes, aprovado em 5-10-05.

Convidados:

MÁRCIO FORTES DE ALMEIDA - Ministro das Ci
dades;

ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO - Secretário Nacio
nal de Saneamento Ambiental;

PAULO LUSTOSA - Presidente da FUNASA (Funda
ção Nacional de Saúde):

JOSÉ RAIMUNDO MACHADO - Diretor do Departa
mento de Engenharia da FUNASA;

MORTEN KALLEBERG BREIBY - Norbra Construção
e Empreendimentos Ltda.

MARCO ANTONIO CERULLI e RICHARD OLlVIER
LAVEDER - Távola Engenharia e Comércio Ltda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE lEI Nº 1.226/95 - Do Sr. Hermes Par
cianello - que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumi
dor e dá outras providências" e a Lei nº 4.591, de 16
de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomí
nio em edificações e as incorporações imobiliárias",
nos dispositivos que menciona". (Apensados: PL nº
332/2003, PL nº 1.640/1996, PL nº 1.733/2003, PL nº
1.940/1996 e PL nº 4.365/2004)
RELATOR: Deputado COLSERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.892/05 ...:. Do Sr. João Mendes
de Jesus - que ."torna obrigatória a construção de es
colas de ensino pré-escolar, de ensino fundamental e
de praça de esportes, em conjuntos habitacionais com
mais de 400 (quatrocentas) unidades, financiadas pelos
programas habitacionais do Governo Federal".
RELATOR: Deputado VITORASSI.

PROJETO DE LEI Nº 6;001/05 - Do Sr. Fernando Co
ruja - que "dá nova redação ao parágrafo único do art.
2º, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que

institui o novo Código Florestal, suprimindo o trecho
"respeitados os princípios e limites a que se refere este
artigo", (parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803, de
18 de julho de 1989)".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO.

PROJETO DE LEI Nº 6.058/05 - Do Sr. Ivo José - que "dis
põe sobre incentivos para·oonstrução da casa própria".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnos.

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 - Do Senado Federal
- Marcelo Crivella - (PLS nº 421/2003) - que "altera o
§ 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, para restringir o poder de disposi
ção dosproprietários de abrigos para veículos, ressal
vado o disposto émeonvenção de condomínio".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
EMINÓRIAS

LOCAL: Plenário 9 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDiÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Publica:

TEMA: Situação de saúde e as condições de traba-
I

lho nas indústrias d~ alil1lentação dos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Cat;:trina

EXPOSITORES:

Sr. Siderlei Ol.iveira..-:- Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Ali
mentação;

Dr. Egon Koerner Junior - Procurador Regional do
Trabalho de Santa Catarina;

Sr. Rinaldo Marinho Costa Lima - Diretor do Departa
mento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego;

Dr. Roberto Ruiz ...,. Médico Sanitarista e do Trabalho
de Santa Catarina;

Sra. Geni Dalla Rosa - Setretária-Geral do Sindicato
da Alimentação de Serafina Correia/RS;

Sra. Sara Odete Plake - Trabalhadora da PENASUL
Alimentos/RS; e

Sra. Simone de Castro Zanella - Trabalhadora de
Concórdia/SC.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário Deputado FLORESTAN FERNAN
DES - 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h30min
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REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 288/02 - Do
Sr. Osvaldo Biolchi - que "estabelece a obrigatorie
dade de concessão de bolsas de estudo por todas as
instituições de ensino enquadradas no art. 55 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e beneficiadas pela
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993". (Apensado:
PLP nº 293/2002)
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS.
PARECER: pela aprovação deste, e do PLP nº 293/2002,
apensado. com substitutivo.

Vista ao Deputado Gilmar Machado, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.603/04 - Da Comissão Espe
cial destinada a acompanhar e estudar propostas de
Políticas Públicas para a Juventude. e Reginaldo Lopes
- que "dispõe sobre o "Ano da Juventude""
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.462/05 - Da Comissão de Le
gislação Participativa - (SUG nº 80/2004) - que "institui
o Dia Nacional do Voluntário"
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.776/05 - Da Comissão de Agri
cultura, Pecuária. Abastecimento e Desenvolvimento
Rural - que "institui o dia 9 de setembro como o Dia
Nacional do Médico Veterinário".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.103/99 - Do Sr. Aldo Rebelo
- que "dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº
6.902, de 27 de abril de 1981, que "dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências". NOVA EMENTA:
"Acrescenta § 4º ao art. 32 da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos
I, 11, 111 e VI da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
e dá outras providências, para obrigar o depósito, na
unidade de conservação. de cópia de pesquisa nela
realizada .""
RELATOR: Deputado PAULO LIMA.
PARECER: pela aprovação deste, e da EMS nº
1.103/2005, apensado.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.040/04 - Do Senado Federal
- Aelton Freitas - (PLS nº 371/2003) - que "denomi
na "Chico Xavier" o trecho da rodovia BR-050, entre
a divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e
a divisa dos Municípios de Uberaba com Uberlândia,
em Minas Gerais".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.437/04 - Do Senado Federal
- Serys Slhessarenko - (PLS nº 520/2004) - que "dis
põe sobre a criação do "Dia Nacional de Zumbi e da
Consciência Negra"". (Apensado: PL nº 5.352/2005)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 5.352/2005,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.429/05- Do Senado Federal-João
Ribeiro - (PLS nº 360/2004) - que "institui o Dia Nacional
do Fonoaudiólogo". (Apensado: PL nº 5.243/2005)
RELATORA: Deputada ELAINE COSTA.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL nº 5.243/2005, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.456/03 - Do Sr. Carlos Abicalil
- que "dispõe sobre a criação da Fundação Universi
dade Federal Autônoma dos Povos Indígenas".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 3.713/04 - Do Sr. João Caldas - que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Fe
deral da Zona da Mata, no município de União dos Pal
mares, Estado de Alagoas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.404/04 - Do Sr. Fernando de
Fabinho - que "autoriza o Poder Executivo a criar a Uni
versidade Federal da Região de Feira de Santana".
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.736/03 - Do Sr. Antonio Car
los Magalhães Neto - que "institui benefício fiscal para
incentivo ao ingresso no ensino superior'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA.
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Neyde Aparecida, em 23-6-2004.

PROJETO DE LEI Nº 5.122/05 - Do Sr. Jorge Alberto
- que "acrescenta artigo à Lei nº 10.260, de 12 de ju-

, -----------------~I..-1IIl _ IIIIIlP-·
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lho de 2001, que "dispõe sobre o Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras
providências""
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.748/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Estimula a criação e manutenção de escolas
técnicas de ensino industrial de nível médio, mediante
a concessão de incentivos tributários"".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Iara Bernardi, em S-S-2004.

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 - Do Sr. Lobbe Neto
- que "dispõe sobre a universalização das bibliotecas
nas instituições de ensino do País". (Apensado: PL nº
3.230/2004)
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 3.230/2004,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.997/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a remessa, o depósito legal e a
guarda de obras culturais à Biblioteca Nacional:'"
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.001/01 - Do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre o ensino em casa". (Apensado:
PL nº 6.484/2002)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 6.484/2002,
apensado.

Vista ao Deputado Jonival Lucas Junior, em 11-S-200S.

PROJETO DE LEI Nº 1.249/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "torna obrigatório a construção de prédios des
tinados ao ensino fundamental e de praças de esporte
nos conjuntos habitacionais construídos para população
de baixa renda". (Apensados: PL nº 1.466/2003 (Apen
sado: PL nº 4.930/200S) e PL nº 4.216/2004)
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 1.466/2003,
do PL nº 4.216/2004, e do PL nº 4.930/200S. apensa
dos, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Átila Lira, Gastão Vieira
e Iara Bernardi, em S-1 0-200S.

PROJETO DE LEI Nº 1.S43/03- Do Sr. Leonardo Mat
tos - que "acrescenta parágrafo ao art. 60 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com relação
aos processos de inclusão de educandos com neces
sidades especiais na rede regular de ensino".
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.074/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Isenta os servidores públicos federais, esta
duais, municipais civis e militares, da taxa de inscrição
para os exames de acesso às universidades e escolas
técnicas públicas:'"
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação deste.

Vista à Deputada Iara Bernardi, em 17-8-200S.

A Deputada Iara Bernardi apresentou voto em sepa
rado em 13-1 0-200S.

PROJETO DE LEI Nº 2.636/03 - Do Sr. Clóvis Fecury
- que "considera despesas operacionais dedutíveis,
na apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas
jurídicas, as contribuições não compulsórias destina
das a custear até cem por cento dos estudos dos seus
empregados e dependentes diretos". (Apensados: PL
nº 4.78S/~00S e PL nº 6.227/200S)
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4.78S/200S,
apensado.
PRO~ETd DE LEI Nº 3.401/04 - Do Sr. Lobbe Neto
- que "cria a disciplina " Educação Financeira" nos
currículos de Sª a 8ª séries do ensino fundamental e
do ensino médio".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO.
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Antônio Carlos Biffi, em 21-9-200S.

PROJETO DE LEI Nº 3.638/04 - Do Sr. Pastor Pedro
Ribeiro - que "assegura as pessoas portadoras de al
binismo o exercício de direitos básicos nas áreas de
educação, saúde e trabalho".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO.
PARECER: pela aprovaçao deste, e da EMR 1 CTASp,
com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.700/04 - Do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que ''''Dispõe sobre a instituição no Brasil, do
conc'eito de férias partilhadas na forma que específica
e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.779/0S - Do Sr. Carlos Na
der - que ""Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame
odontológico gratuito em alunos da pré-escola e do
ensino fundamental da rede pública e dá outras provi
dências."" (Apensado: PL nº 5.032/200S)
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do
PL nº S.032/2005, apensado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.266/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre políticas públicas na área da saú
de, de prevenção e combate à surdez na infância e em
recém-nascidos e dá outras providências.""
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.333/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ''''Institui o programa de alfabetização de adultos,
e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.361/05 - Do Sr. Eduardo Val
verde - que "altera os é"ligos 3, 24, 26 e 36 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, instituindo nos
currículos escolares do ensino fundamental, conhe
cimento sobre a lingua, usos, costumes e a cultura
dos povos tradicionais e minorias éticas formadores
do povo brasileiro".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.434/05 - Do Sr. Eduardo Go
mes - que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que "Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional"".
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI
XEIRA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.467/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "cria o Programa de Leitura de Jornais e Revis
tas em Sala de Aula, como atividade extracurricular, e
fixa outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.598/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ''''Dispõe sobre a inclusão da disciplina Educa
ção e Segurança Alimentar nos Currículos do Sistema
de Ensino.""
RELATOR: Deputado MURILO ZAUITH.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N9 3.721/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Institui o Programa de Educação Ambiental e
dá outras providências.""
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.626/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ''''Cria o programa Bombeiro Professor.''''
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI
XEIRA.
PARECER: pela aprovação deste, e da EMC nº 1/2005
CSPCCO.

Vista à Deputada Alice Portugal, em 9-11-2005.

A Deputada Alice Portugal apresentou voto em sepa
rado em 16-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.093/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "institui o Programa Lixo Reciclado na Escola,
na rede pública de ensino".
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI
XEIRA.
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Alice Portugal. em 9-11-2005.

A Deputada Alice Portugal apresentou voto em sepa
rado em 16-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.377/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "cria o Programa de Saúde Vocal do Professor
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁLVARO DIAS.
PARECER: pela aprovação deste, e da EMC nº 1/2005
CEC.

PROJETO DE LEI Nº 5.570/01 - Do Sr. Paulo Lima
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de detetores de metais em casas de diversões". (Apen
sados: PL nº 5.897/2001. PL nº 5.968/2001 e PL nº
4.206/2004)
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
PARECER: pela rejeição deste. do PL nº 5.897/2001,
e do PL nº 4.206/2004, apensados, e pela aprovação
do PL nº 5.968/2001, apensado.

Vista à Deputada Neyde Aparecida. em 9-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.897/04 - do Sr. Romel Anizio
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação,
pelas emissoras de radiodifusão de sons e de sons e
imagens. de mensagens e programas alusivos às da
tas cívicas nacionais".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.046/05 - Do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "altera a Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998, que "Altera, atualiza e consolida
a legislação sobre direitos autorais e dá outras provi
dências"".
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.240/05 - Do Sr. Eduardo Paes
- que "modifica o texto da Lei nº 2.554, de 03 de agosto
de 1955, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação.

________________- __~ . ._M'_-------W----'-~'--.



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 7 59317

PROJETO DE LEI Nº 5.438/05 - Da Sra. Ann Pontes
- que "introduz parágrafo único na Lei nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado ÁLVARO DIAS.
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 9-11-2005.

PROJETO DE l.EI Nº 5.725/05 - Do Sr. Luiz Bassuma
- que "proíbe a veiculação de propaganda nas salas
de cinema".
RELATOR: Deputado ÁLVARO DIAS.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.650/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "institui o ano de 2004 como ano Nacional Ro
berto Marinho"
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de
Relator 1 da CCTCI, com emendas.

Vista ao Deputado Severiano Alves, em 15-6-2005.

PROJ ETO DE LEI Nº 2.178/03 - Do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "institui o dia 16 de março como Dia Na
cional do Operador de Transporte Multimodal".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.828/03 - Do Sr. Neucimar
Fraga - que "institui o dia 31 de Outubro como Dia
Nacional da Proclamação do Evangelho e dá outras
providências"
RELATOR': Deputado JOSÉ L1NHARES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.649/04 - Do Sr. Josias Quintal
- que "institui o dia 10 de maio como o Dia do Policial
Brasileiro".
RELATOR: Deputado COLOMBO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.015/05 - Do Sr. Fernando Fer
ro - que "institui odia 7 de abril como o "Dia Nacional
do Jornalista"".
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI
XEIRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE l.EI Nº 5.126/05 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "institui o dia 10 de março como data histó
rica no calendário das efemérides nacionais".
RELATOR: Deputado COLOMBO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.343/05 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Institui o Dia Nacional dos Parques Nacio
nais:'"
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.550/05 - Do Sr. Capitão Wayne
- que "institui o Dia Nacional da Segurança Pública e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada ELAINE COSTA.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.540/05 - Do Sr. Ary Kara - que
"institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em Radio
10gia".(Apensado: PL nº 5.777/2005)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL nº 5.777/2005, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 5.733/05- Do Sr.lvoJosé-que
"institui o Dia Nacional do Silvicultor a ser comemorado
anualmente em 3 de dezembro".
RELATOR: Deputado ANTENOR NASPOLlNI.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.350/04 - Do Sr. Augusto Nar
des - que "declaraSant'Ana do Livramento - RS - ci
dade símbolo~a integração brasileira com os países
membros do Mercosul".
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO.
PARECER: pelaaptovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.352/04 - Do Sr. João Caldas
- que "denomina "Rodovia Expedito Antonio da Silva"
a Rodovia BR-416, localizada no Estado de Alagoas,
entre as cidades de SáóJdsé da Laje e Novo Uno".
RELATOR: Deputado ROGERIO TEÓFILO.
PARECER: pelá ~provaçao.

PROJETO DE LEI Nº 4.967/05 - Do Sr. Barbosa Neto
- que "denomiofl "Rodoviai Pedro Ludovico" o trecho
da BR-060, enti"eas cidades de Goiânia e Rio Verde,
no Estado de Goiás". •
RELATOR: Dep'utado LUIJlBITTENCOURT.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE !lEI Nº 5.207/05 - Do Sr. Paulo Afonso
- que "dá novádenomiilação à Escola Agrotécnica
Federal de Sbmbrio em Santa Rosa do Sul - San
ta Catarina". (A'pensados: PL nº 5.227/2005 e PL nº
5.482/2005)
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO.
PARECER:pela aprovação deste, e pela rejeição do PL
nº 5.227/2005, e do PL nº 5.482/2005, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 3.527/04 - Do Sr. Marcondes
Gadelha - que "denomina "Rodovia Josita Almeida" a
rodovia BR -104, desde a ponte sobre o rio Paraíba, na
cidade de Barra de Santana, até a cidade de Alcantil,
ambas no Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado CÉSÀR BANDEIRA.
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.655/03 - Do Sr. Pedro Cha
ves - que "denomina "Rodovia José Saad" o trecho
da BR-020, desde a divisa entre o Distrito Federal e
o Estado de Goiás até a divisa entre os Estados de
Goiás e a Bahia".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 157/03- Do Sr. Inocêncio Olivei
ra - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun
dação Universidade Federal do Sertão, no Estado de
Pernambuco, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: a proferir.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Sala do Diretor do DECOM, 150-B DO ANE
XOII
HORÁRIO: 9h

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

REUNIÃO MENSAL COM OS TÉCNICOS DO
TESOURO NACIONAL, DESTINADA A DISCUTIR

E ANALISAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA UNIÃO, BEM COMO O DESEMPENHO DAS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DOS
FUNDOS CONSTITUCIONAIS DOS ESTADOS,

DISTRITO FEDERAL E MUNiCípIOS (FPE, FPM,
FNE, FNNO E FCO)

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.760/05
- Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - que "aprova o texto do Acordo de Santa
Cruz de La Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral
Ibero-Americana, assinado pelo Brasil, em 12 de ju
lho de 2004".
RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 331/02 - Do
Sr. Mendes Ribeiro Filho - que "dispõe sobre a criação
do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional da Defen
soria Pública da União - FUNADP, constituído pelos

honorários de sucumbência, devidos aos Defensores
Públicos da União nas ações em que participem, as
sim como pelas receitas que especifica". (Apensado:
PLP nº 124/04)
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, com emenda;
pela inadequação financeira e orçamentária do PLP
nº 124/04, apensado; e, no mérito, pela aprovação do
Projeto, nos termos do Substitutivo da CTASP.

VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 23-11-05.

RETIRADO DE PAUTA EM 30-11-05.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 236/05 - Do
Sr. João Lyra - que "autoriza o Poder Executivo a criar
a Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo
da Grande Maceió e instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento do Turismo da Grande Maceió e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela compatibilidade e adequação financei
ra e orçamentária do Projeto, e pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária da emenda da
Comissão de Turismo e Desporto.
RETIRADO DE PAUTA EM 30-11-05.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões - Art. 24, 11 (RICD):

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.327/01 - Do Senado Federal
(PLS nº 385/99) - que "isenta do Imposto sobre Ren
da os valores recebidos a título de salário-educação e
salário-maternidade". (Apensado: PL nº 4.051/01)
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e do PL nº 4.051/01, apensado, e, no mé
rito, pela aprovação do Projeto e do PL nº 4.051/01,
apensado, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 6.778-A/02 - Do Tribunal Supe
rior do Trabalho - que "dispõe sobre a transformação e
criação de funções comissionadas no Quadro de Pes
soal do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS VIGNATTI E
EDUARDO CUNHA EM 30-11-05.
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PROJETO DE LEI NQ 3.691-A/04 - Do Sr. IIdeu Arau
jo - que "acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, dispensando de licitação as
autorizações e permissões de uso de pequenas áreas
públicas, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 3.925-A/97 - Do Sr. Arlindo Chi
naglia - que "dispõe sobre a vedação à cobrança de
pedágio dos veículos registrados no município onde
localizam-se postos de pedágio". (Apensados: P~s nºs
4.740/98, 78/99. 737/99, 954/99, 1.177/99, 1.310/99,
1.421/99, 1.847/99, 1.995/99, 1.977/99, 2.695/00,
3.229/00, 3.444/00, 4.1'44/01, 4.421/01, 4.485/01,
4.545/01, 5.555/01, 6.264/02, 6.457/02, 6.572/02,
6.745/02, 6.750/02, 6.790/02,6.877/02, 7.062/02,
7.096/02,7.159/02, 7.447/02, 284/03, 800/03,902/03,
984/03, 1.057/03, 1.195/03,1 :245/03 e 1.762/03)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implibaçãoda matéria com aumen
to ou diminuição daxeceitaoüda despesa públicas, não
cabendo pronunciarnento quanto à adequação financeira
e orçamentária do Projeto.e dosPLs nºs 4.740198, 78/99,
737/99,954/99, 1.177/99, 1.310/99,1.421/99, 1.847/99,
1.995/99,1.977/99; 2.695/00, 3.229/00,3.444/00,4.144/01,
4.421/01,4.485/01,4.545/01,5;555/01,6.264/02,6.457/02,
6.572/02, 6.745/02, 6:750/02, 6.790/02, 6.877/02,
7.062/02,7:096102, 7 ..159J02,7.447/02, 284/03,800/03,
902/03,984/03,1.057/03,1.195/03, 1.245/03 e 1.762/03,
apensados, e, nomé'rito,pelaapr"Ovação do Projeto e dos
p~s nºs 6.790/02 e 800/03, apenSados, com Substituti
vo, e pela rejeição dos PLsnºs ~k740/98;78199; 737/99,
954/99,1.177/99, 1.310/99, 1.421/99, 1.847/99, 1.995/99,
1.977/99,2.695/00,3.229/00, 3AL1.4/00, 4.144/01, 4.421/01,
4.485/01,4.,545/01,5.555/01,6.264/02,6.457/02,6.572/02, .
6.745/02,6.750/02,6.877/02,7.062102,7.096/02,7.159/02,
7.447/02, 284/03, 902/03,984103, 1.057/03, 1.195/03,
1.245/03 e 1.762/03, apellsadós.

, . ', .. I ,,',,'

VISTA'AO DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
EM 21-9-05.
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 30-11-oS.
O DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES APRESEN
TOUVOTOEMSEPARADO EM 10-11-05.

PROJETO DE LEI Nº S.266-A/01 - Da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a mo
vimentação da conta vinculada do FGTS a partir de
vinte anos de tempo de serviço".
RELATOR: Depl;ltado JOSÉ PIMENTEL
PARECER:pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,

não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA EM 5-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 326-B/03 - Do Sr. Pastor Rei
naldo - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exa
me preventivo de acuidade auditiva nos alunos ma
triculados na 1ª série de estabelecimentos de ensino
fundamental" .
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, do Substitutivo da Comissão de Segurida
de Social e Familiae da subemenda da Comissão de
Educ'ação e Cultura.

PRb:.JETO DE LEI Nº 1.046-A/03 - Do Sr. Jorge Al
berto - que "altera. a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990', a fim de defi'nir o conceito de investimento em
habitação popular ~dá outras providências".
RELATOR: DeputadO ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela nãbimplicação da matéria com aumen
to ou diminuiçã()d~ ieceitaou da despesa públicas,
não cabendo pronwnciamentoquanto à adequação
financeira e orçarnentária db Pwjeto e da emenda da
ComissãQ de Desehvolvimento Urbano e, no mérito,
pela.~prova.ção do piojeto e da emenda da CDU.

,I , I :, ,: ,",' ,

VISJAA0 DEPUTADOCARLlTO MERSS EM 21-9-0S.
I '" I

RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 5 E
19-10~()5. . .

!, I i, ' , ~
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR EM 30-11-05.

OS DEeUTADOSCARLlTO MERSS E JOSE PIMEN
TELIAPRESENTARAM VOTO EM SEPARADO EM
30-1~-05.

PRO~ETO DE LEI NQ 1.1t4-A/03 - Do Sr. Max Ro
sen'nhann - que "dispõe sobre a distribuição da recei
ta proveniehte da cobrança de ingressos em Parques
Nacionais aos Estados e Municípios".

I . . ..

RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA
PARECER: pela incompatitiilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Gefesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias.

VISTA AO DEPUTADO VIGNATII EM 20-10-04.

RETIRADO DE PAUTA EM 21-9-05.

PROJETO DE LEI Nº 1.129/03 - Do Sr. Cláudio Magrão
- que "altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas".
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 1.625-A/03 - Do Sr. Jaime Mar
tins - que "estabelece o direito ao mutuário do Siste
ma Financeiro da Habitação de ter abatido de suas
prestações da casa própria o valor correspondente ao
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
relativo aos planos 'Verão' e 'Collor I' ".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas
nºs 1 e 2 da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e, no mérito, pela rejeição do Projeto
e das emendas nºs 1 e 2 da CTASP

PROJETO DE LEI Nº 2.764-A/03 - Do Sr. Milton Monti
- que "autoriza a movimentação do saldo das contas
vinculadas ao FGTS para pagamento de prestações
habitacionais em atraso".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM
31-8-05.

RETIRADO DE PAUTA EM 14 E 21/09/05.

PROJETO DE LEI Nº 2.809-A/03 - do Sr. João Paulo Go
mes da Silva - que "dispõe sobre o perdimento em favor da
União, de recursos ilegalmente depositados em instituições
financeiras no exterior, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.069-8/04 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "dispõe sobre atendimento diferenciado à
mulher chefe de família nos programas habitacionais
populares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Desehvolvimento Urbano e, no mérito, pela aprovação
do Projeto, nos termos do Substitutivo da CDU.

RETIRADO DE PAUTA EM 30/11/05.

PROJETO DE LEI Nº 3.983-A/04 - Do Sr. Fernando
Ferro - que "altera a Lei nº 10.753, de 2003, que 'Ins
titui a Política Nacional do Livro' ".
RELATOR: Deputado VADINHO BAIÃO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e da emenda da Comissão de Edu
cação e Cultura.

PROJETO DE LEI Nº 4.001-A/04 - Do Sr. Augusto
Nardes - que "revoga os §§ 3º a 5º do art. 3º da Lei nº
10.485, de 3 de julho de 2002".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria do Projeto e do Substitutivo da Comissão de De
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e,
no mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo da CDEIC.

RETIRADO DE PAUTA EM 30-11-05.

PROJETO DE LEI Nº 4.585-A/04 - Do Sr. Julio Lopes
- que "acrescenta dispositivo à Lei nº 8.036, de 1990,
que 'dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, e dá outras providências', para exigir a apre
sentação de atestado de qualificação nas operações
de crédito realizadas com recursos do FGTS".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

VISTA AO DEPUTADOVIGNATTI EM 30-11-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.117/05 - Do Sr. Fernando
de Fabinho - que "acrescenta o artigo 757-A à Lei nº
10.406, de 2002, Código Civil, para extinguir a cobran
ça de franquia nos contratos de seguro de veículos
automotores".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.146-A/05 - Do Sr. Sandes Jú
nior - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos veículos utilitários adquiridos
por feirantes, nas condições que estabelece".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 5.389/05 - Do Sr. Fernando de
Fabinho - que "cria o seguro de Responsabilidade Civil
Individual Automóvel (RIA)".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

RETIRADO DE PAUTA EM 30-11-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.432/05 - Da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei nº 9.703, de 17 de no-
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vembro de 1998, e dá outras providências". (Apensa
do: PL nº 5.601/05)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 5.601/05,
apensado, e, no mérito, pela rejeição do Projeto e do
PL nº 5.601/05, apensado.

VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS VIGNATTI,
JOÃO MAGALHÃES E NELSON BORNIER EM 30
11-05.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
56/05 - Do Sr. João Magalhães - que "propõe, nos ter
mos regimentais, a realização de uma PFC - Propos
ta de Fiscalização e Controle, para apurar denúncias
sobre fraude em empréstimo tomado pela Light para
comprar a Eletropaulo".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
RELATÓRIO PREVIO: pela implementação.

NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO EM 23-11-05.

VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM
30-11-05.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
92/05 - Do Sr. Nelson Bornier - que "propõe que a
Comissão de Finanças e Tributação realize ato de fis
calização e controle, por meio de órgão competente,
acerca dos atos praticados pela empresa Fiat S/A do
Brasil, que é acusada de possível sonegação fiscal".
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
RELATÓRIO PFlÉVIO: pela implementação.
OBS.: Pauta sujeita a alterações.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.399/04 - Do Sr. Zarattini - que
""Fixa o valor da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
- como limite para os encargos financeiros inciden
tes nas operações de financiamento celebrada sob o
amparo de tontes e programas previstos pela Política
Nacional de Crédito Rural''''.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.

PROJETO DE LEI Nº 3.534/04 - Do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "dispõe sobre a profissão de Pesquisa
dor de Mercado, Opinião e Mídia, regula seu exercício,
cria e organiza os Conselhos Federal e Regionais e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN.

PROJETO DE LEI Nº 4.174/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre o custeio de máquinas agrícolas
ao Pequeno Produtor Rural familiar, pelo Poder Exe
cutivo e dá outras providências". (Apensados: PL nº
4.623/2004, PL nº 5.070/2005 e PL nº 5.265/2005)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 - Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "redefine as 'garantias e simpli
fica os requisitos para acesso a financiamentos do
FINAME Agrícola".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA.

PROJETO DE LEI Nº 6.184/05 - Do Sr. Neuton Lima
- que "concede a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializadospara os veículos destinados ao trans
porte escolar, mediante alteração na Lei nº 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, nas condiçõês que estabelece".
(Apensados: PL nº 6.215/2005 e PL nº 6.224/2005)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):·

PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 - Do Sr. Edson Duarte
- qUe "dispõe sobre a proibição da derrubada do um
buzeiro iem todo país, e dá ioutras providências".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
DECURSO: 5~ SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Projetos de Lei tArt. 119, I e §1º)

A - Da Análise dá Adequação Financeira e Orça-
I

mentáriae do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 6.090/05 - Do Sr. Francisco Dor
nelles - que "dispõe sobre a prorrogação de incentivos
fiscais para aplicação em tundos destinados ao desen
volvimento da indústria cinematográfica".
RElJATOR: Deplltado EDUARDO CUNHA.

PROJETO DE LEI Nº 1.602103- Do Sr. Leonardo Mat
tos - que "dispõe sobre o financiamento de veículos
para o transporte público de passageiros, com recur
sos governamentais".
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.

PROJETO DE LEI Nº 2.041/03 - Do Sr. Walter Pinhei
ro - que "dá nova redação ao inciso V do art. 6º da
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera
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a legislação do Imposto de Renda e dá outras provi
dências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI Nº 2.868/04 - Do Sr. Gonzaga Pa
triota - que "altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro
de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recupera
ção e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre
os bens apreendidos e adquiridos com produtos de
tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI Nº 3.836/04 - Do Sr. Fernando de
Fabinho - que "altera a redação do inciso XX do arti
go 10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
alterada pela Lei nº 10.865, de 2004". (Apensados: PL
nº 3.886/2004 e PL nº 4.008/2004)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO.

PROJETO DE LEI Nº 4.128/04 - Do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "altera o caput do artigo 1.º
da Lei nº 9.665, de 19 de junho de 1998, obrigando o
Executivo a obter autorização expressa e específica
do Congresso Nacional para conceder remissão par
cial de créditos externos da União em relação a outros
países, negociar o valor de mercado de seus títulos
representativos ou receber em pagamento títulos da
dívida externa do Brasil ou de outros países".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES.

PROJETO DE LEI Nº 4.262/04 - Do Sr. Renato Co
zzolino - que "institui e disciplina as despesas com
pedágio nas deduções relativas ao Imposto sobre Pro
priedade de Veículos Automotores -IPVA, em todo o
Territário Nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 4.759/05 - Do Sr. Gerson Ga
brielli - que "o projeto visa originar recursos destinados
exclusivamente para viabilizar a garantia constitucional
de moradia a todo cidadão brasileiro nato e naturali
zado e da outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO.

PROJETO DE LEI Nº 5.125/05 - Do Sr. João Caldas
- que "dispõe sobre a existência de via alternativa e
gratuita aos usuários como condição para a cobrança
de pedágio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.

PROJETO DE LEI Nº 5.302/05 - Do Senado Federal
- Sérgio Cabral- (PLS nº 26/2004) - que "acrescenta
inciso ao parágrafo único do art. 3º da Lei nº 10.741.
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, para
dar prioridade ao idoso no recebimento da restituição
do Imposto de Renda".
RELATOR:. Deputado MOREIRA FRANCO.

PROJETO DE LEI Nº 5.652/05 - Da Sra. Maria Helena
- que "altera a Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de
2004, substituindo o termo "Zona Franca de Manaus"
por "Amazônia Ocidental"".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO.

PROJETO DE LEI Nº 6.109/05 - Do Sr. Renato Ca
sagrande - que "dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição
de plataformas, carrocerias, caminhões e camionetas
especiais utilizadas para o serviço de guincho e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 6.141/05 - Do Sr. Lino Rossi
- que "concede a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados, prevista na Lei nº 8.989. de 1995,
aos veículos utilizados na atividade de representação
comercial, na forma como dispõe".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 4.372/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes
nos estacionamentos, e dá outras providências:'"
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.

PROJETO DE LEI Nº 5.658/05 - Do Poder Executivo
- que "altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servi
dores Públicos Civis da União. das autarquias e das
fundações públicas federais".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS.

PROJETO DE LEI Nº 5.737/05 - Do Sr. Feu Rosa
- que "autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Nacional de Mineralização dos Solos e dá outras pro
vidências".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.

PROJETO DE LEI Nº 5.919/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 596/2005) - que "cria mil novecentos e cin
qüenta e um cargos da Carreira da Seguridade Social
e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do Traba
lho e Emprego. e extingue dois mil cento e noventa e
um cargos vagos disponíveis no Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal - SI PEC, e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

_____________~ N ~~·_··__"_ ---
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A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 4.645/01 - Do Sr. Feu Rosa - que
"altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da
Lei nº 8.541 , de 23 de dezembro de 1992, e acréscimo
do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para incluir na isenção do imposto de renda
os trabalhadores em atividade, atingidos pelas doen
ças lá referidas". (Apensados: PL nº 5.510/2001, PL
nº 6.454/2002, PL nº 6.534/2002 (Apensados: PL nº
1.298/2003 e PL nº 4.656/2004), PL nº 6.929/2002, PL
nº 6.991/2002, PL nº 490/2003, PL nº 1.924/2003, PL nº
2.036/2003, PLnº 2.380/2003, PL nº 2.856/2004, PL nº
3.163/2004, PL nº 3.845/2004, PL nº 4.005/2004, PLnº
4.035/2004, PL nº 1.930/2003 e PL nº 4.941/2005)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI Nº 3.326/04- Do Sr. Eduardo Paes
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 23 da Lei
nº 8.906, de 4 de Julho de 1994, que dispõe sobre
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), e estabelece prazo para sua regula
mentação".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Pllenário 9 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:

"Esclarecimentos sobre a reestruturação regimental
do Instituto Nacional do Seguro Social".

(Requerimento nº 162/2005, do Deputado SIMÃO
SESSIM, aprovado em Reunião Ordinária no dia
9-11-2005).

EXPOSITOR:

NELSON MACHADO

MINISTRO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO
CIAL

Secretária: Maria Linda Magalhães

CFFC: Anexo 11- sala 163/A (Pavimento Superior)

Fones: (061) 3216-6674/ 6673 - Fax: 3216-6676
e-mail: cffc.decom@camara.gov.br
homepage: www.camara.gov.br

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LOCAL: Plénário 12, anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 163/05 Do Sr. Sandro Matos
- que "requer a criação de Grupo de Trabalho para re
alizar estudos sobre a contaminação por substâncias
tóxicas, especialmente pó de broca, dos moradores
da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias - Rio
de Janeiro e visitar a região"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.012/04 - Do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "institui a Reserva Particular de Re
composição Ambiental".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.807/05 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre àproteção do consumidor
e dáoutras providências", de forma a incluir o dever

I

de informação sobre o imp~cto ambiental dos produ-
tos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação".
RELATOR: DeputaGlo SANDRO MATOS.
PARECER: pela aprovação.

I

PROJETO DE LEI Nº 5.104Y05 - Da Sra. Ann Pontes
- que "acrescenta artigo à Lei nº 9.605, de 12 de fe
verei'rode 1998, que dispÕél sobre as sanções penais
e administrativas derivadas ide condutas e atividades
lesivas ao meio arribiente, caracterizando o crime de
hidropirataria".
RELATOR: Deputado SANDRO MATOS.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Luciano Zica, em 23-11-2005.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 254/05 - Do Sr.
Humberto Michiles e outros - que "institui Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o desma
tamento na Amazônia".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 60/03 - Do Sr. Wilson Santos
- que "cria o Programa Nacional de Reservas para
a Preservação Ambiental e dá outras providências".
(Apensados: PL nº 144/2003 e PL nº 4.160/2004)
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA.
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 144/2003, e
do PL nº 4.160/2004, apensados.

Vista ao Deputado Cezar Silvestri, em 12-5-2005.

O Deputado Cezar Silvestri apresentou voto em sepa
rado em 24-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 905/03 - Do Sr. Pastor Reinaldo
-que "altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que
"dispõe sobre educação ambiental, institui a Política
Nacional de Eduação Ambiental e dá outras providên
cias", para estatuir sobre campanhas educativas contra
o tráfico de plantas e animais silvestres nos vôos de
companhias aéreas brasileiras".
RELATOR: Deputado SANDRO MATOS.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.546/03 - Do Sr. Ricardo Izar - que
"institui o Fundo Nacional de Apoio às Florestas Plantadas
e dá outras providências". (Apensado: PL nº 3.842/2004)
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº3.842/2üü4,
apensado, com substitutivo.

Vista áo Deputado Luciano lica, em 17-11/2004.

O Deputado Luciano lica apresentou voto em sepa
rado em 10-11-2005.

Aprovado requerimento do Relator, Dep. Cezar Silvestri,
solicitando adiamento da discussão por 10 Sessões,
em 8-12-2004.

PROJETO DE LEI Nº 2.346/03 - Do Sr. Colombo - que
"institui lona de Uso Intensivo no Parque Nacional do
Iguaçu".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.425/04 - Do Sr. Eduardo Paes
- que "dispõe sobre os incentivos fiscais a serem
concedidos às pessoas físicas e jurídicas que invis
tam em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo - MDL que gerem Reduções Certificadas de
Emissões - RCEs, autoriza a constituição de Fundos
de Investimento em Projetos de MDL e dá outras pro
vidências".
RELATOR: Deputado ,l\I\ITONIO CARLOS MENDES
THAME.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.696/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Determina a identificação obrigatória, através
de placas informativas, de áreas de preservação am
bientai, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado SANDRO MATOS.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.984/05 - Do Sr. Luiz Car
reira - que "altera o art. 3º da Lei nº 10.200, de 14
de fevereiro de 2001, que "acresce e altera dispo
sitivos da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994,
que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras
providências" .

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.241/05 - Do Sr. Carlos Willian
- que "dispõe sobre a proibição da pesca comercial das
espécies que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Sarney Filho, em 9-11-2005.

O Deputado Sarney Filho apresentou voto em sepa
rado em 22-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.820/05 - Da Sra. Maninha 
que "dispõe sobre a exigência de Plano de Controle da
Contaminação Ambiental, para fins de licenciamento
ambiental, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado César Medeiros, em 30-11-2005.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.739/05 - Da Sra. Janete Capi
beribe - que "regulamenta a exploração do açaí nativo
(Euterpe oleracea Mart.)"
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS.

PROJETO DE LEI Nº 6.177/05 - Do Sr. Júnior Betão
- que "dispõe sobre o valor das multas aplicáveis a
infrações ambientais em propriedades rurais".
RELATOR: Deputado WELLlNGTON FAGUNDES.

--~------------------------'----_..
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.236/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a utilização de madeira apreen
dida para a construção de habitações populares e dá
outras providências.""
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11.
HORÁRIO: 1Oh.

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 319/05 Do Sr. Fernando Ferro
- que "solicita realização de seminário pela CME para
debater o tema aproveitamentos hidroelétricos no Bra
sil: fatores condicionantes"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 5.883/05 - Do Sr. Eduardo Gomes
- que "define crimes contra a ordem econômica".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

C - Proposições Sujeitas àApreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.587/04 - Do Sr. Eduardo Cunha
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
equipamento emissor de cupom fiscal em estabeleci
mentos que efetuem venda a varejo de combustíveis".
(Apensado: PL nº 5.786/2005)
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE.
PARECER: pela aprovação deste, e pela prejudiciali
dade do PL nº 5.786/2005, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.849/05 - Do Sr. Ivo José - que
"dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatótios, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 3 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Informatização e novos métodos de trabalho para
avaliação das políticas públicas pelas Comissões Per
manentes.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 163/05 Do Sr. Jair Bolsonaro
- que "requer que esta Comissão solicite ao Tribunal
de Contas da União, sejam esclarecidas pela auditoria
operacional, financeira e contábil nas contas da Ge
rência Regional de Administração do Rio de Janeiro,
órgão da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração, do Ministério da Fazenda, instalada
por aquele órgão de controle, tendo em vista a apro
vação do Requerimento nº 148, de 2005, os quesitos
abaixo discriminados".

C - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

MENSAGEM Nº 335/05 - Do Poder Executivo - (AV
nº 536/2005) - que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Convênio Complementar
ao Convênio de Seguridade Social entre a República
Federativa do Brasil e o Reino tia Espanha, de 16 de
maio de 1991, celebrado em Valencia, em 14 de maio
de 2002".
RELATOR:Deputado FEU ROSA.
PARECER: pela devolução ao Poder Executivo com o
objetivodeesclarecer se o Congresso Nacional deve
rá apreciar o Acordo por Troca de Notas ou apenas o
Text<;> do Convênio Complementar.

MENSAGEM Nº 437/05 - Do Poder Executivo - (AV
ng 695/2005) - que "submete àconsideração do Con
gresso Nacional o texto da C0nvenção entre o Go
verno da República Federativa do ~rasil e o Governo
de Federação Russa para Evitar a, Dupla Tributação
e Prevenira Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda, celebrado em Brasflia, em 22 de no
vembro de 2004".
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nº 517/05 - Do Poder Executivo - (AV nº
806/2005) - que "submete àconsideração do Congres
so Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República de
Angola sobre Transferência de Pessoas Condenadas,
assinado em Brasília, em 3 de maio de 2005".
RELATORA: Deputada TEREZINHA FERNANDES.
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nº 538/05 - Do Poder Executivo - (AV nº
862/2005) - que "submete à apreciação do Congresso
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Nacional o texto da proposta de Emendas à Convenção
sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento
de Resíduos e Outras Matérias".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA.
PARECER: pela aprovação.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 285/05 Do Sr. João Campos
- que "Requer providências para incluir os servidores
da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados no
rol de autorizados a adquirir pistolas .40 ".

REQUERIMENTO Nº 286/05 Do Sr. João Campos
- que "Requer providências para incluir os servidores
da Polícia Legislativa do Senado Federal no rol de au
torizados a adquirir pistolas.40".

REQUERIMENTO Nº 287/05 Do Sr. Nazareno Fonteles
e outros - que "Solicita sejam convidados o Secretá
rio Nacional de Segurança Pública, o Secretário de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, o Supe
rintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado
do Maranhão e o Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rodoviários Interestadual e Intermunicipal,
Cargas e Turismo do Estado do Piauí - SINTERICT, a
comparecerem a esta Comissão para tratar do tema da
segurança na BR-316, no Estado do Maranhão".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.346/04 - Do Sr. Lobbe Neto
que "Acrescenta §§ 6º e 7º, ao art. 6º, da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, que 'Dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição.
sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARiM, define
crimes e dá outras providências' ".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Alberto Fraga e Cabo
Júlio, em 23-11-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.053/05 - Do Sr. Sérgio Caiado
- que "Permite aos residentes em áreas rurais o porte
de arma de fogo longa, de médio ou baixo calibre, den
tro de sua pr~priedade". (Apensado: PL nº 6.030/05)
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO.
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 6.030/05,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.520/05 - Do Sr. Félix Mendonça
- que "Inclui o mapeamento genético (ONA) na Carteira
de Identidade, trocando o papel por plástico rígido".
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN.
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia
e Cabo Júlio, em 21-9-05.

O Deputado Cabo Júlio apresentou voto em separado
em 28-9-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.673/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "Estabelece a Notificação Compulsória da Vio
lência Contra a Mulher, atendida em serviços de ur
gência e emergência de unidades de saúde das redes
públicas e privadas, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.852/05 - Do Sr. Jair Bolsonaro
- que "Dá nova redação ao inciso I, do art. 6º, da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
o registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SI
NARM, define crimes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 º)

PROJETO DE LEI Nº 6.123/05 - Do Sr. Francisco
Appio - que "Altera o Artigo 28 da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição.
sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define
crimes e dá providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.111/05 - Do Sr. Paulo Lima
- que "Institui medidas compensatórias para os mu
nicípios que sejam sede de unidades prisionais de
qualquer natureza".
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN.

PROJETO DE LEI Nº 6.112/05 - Do Sr. André de Paula
- que "Altera a redação do inciso X do art. 6º da Lei

----------------------------------~--,.-
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nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, autorizando
o porte de arma para os Auditores Fiscais das Recei
tas Estaduais".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

PROJETO DE LEI Nº 6.133/05 - Do Sr. Vicentinho
- que "Dispõe sobre a reparação civil aos Policiais e
Bombeiros Militares absolvidos em processo judicial
ou administrativo"
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO.

PROJETO DE LEI Nº 6.161/05 - Do Sr. Jair Bolsonaro
- que "Revoga o § 2º, do art. 5º da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição,
sobre o Sistema National de Armas - Sinarm, define
crimes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSIAS QUINTAL.

COMISSÃO DE:SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h3Qmin

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 258/05 Da Sra. Maninha - que
"requer a realização de Audiência Pública para debater
a questão do Lixo Hospitalar no Distrito Federal".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.135/91 - Dos Srs. Eduardo
Jorge e Sandra Starling - que "suprime o artigo 124 do
Código Penal Brasileiro" (Apensados: PL nº 176/1995,
PL nº 1.174/1991, PL nº 1.956/1996, PL nº 2.929/1997,
PL nº 3.280/1992 (Apensado: PL nº 1.459/2003), PL nº
4.703/1998, PL nº 4.917/2001, PL nº 7.235/2002, PL
nº 3.744/2004, PL nº 4.304/2004, PL nº 4.834/2005,
PL nº 5.166/2005 e PL nº 5.364/2005)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PARECER: pela aprovação deste, do PLnº 1.174/1991,
do PL nº 3.280/1992, do PL nº 1.76/1995, do PL nº
1.956/1996, do PL nº.2.929/1997, do PL nº 3.744/2004,
do PL nº 4.304/2004, e do PL nº 4.834/2005, apen
sados, com substitutivo, e pela rejeição do PL nº
4.703/1998, do PL nº 4.917/2001, do PL nº 7.235/2002,
do PL nº 5.166/2005, do PL nº 5.364/2005, e do PL nº
1.459/2003, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Angela Guadagnin, Dar
císio Perondi. Durval Orlato, Elimar Máximo Damas
ceno, .Ivan Paixão, Mário Heringer, Osmânio Pereira e
Roberto Gouveia, em 19-10-2005.

Os Deputados Mário Heringer, Osmânio Pereira e
Elimar Máximo Damasceno apresentaram votos em
separado.

PROJETO DE LEI Nº 3.350/97 - Do Sr. José Linhares
- que "dispõe sobre a instituição do Programa Nacio
nal de Apoio à Saúde - PRONASA, com a finalidade
de captar e canalizar recursos para o setor saúde".
(Apensado: PL nº 1.318/1999)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 1.318/1999,
apensado.

Vista ao Deputado Jorge Alberto, em 5-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.050/03 - do Sr. André Luiz
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de
utenMlios descartáveis pelo comércio de alimentação
e bebidaS'e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI Nº 4.478/04 - Do Sr. Enio Bacci - que
"acr~sce parágrafo único ao artigo 243 da Lei nº 8.069
de 13 de julho de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado·MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela aprovação.

C-Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
I .

pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.835/04 - Do Senado Federal
- Paulo Paim - (PLS nº 297/2003) - que "altera a re
dação dos arts. 60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDADE CARVALHO.
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO'ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.414/91 - DELCINO TAVARES
- que "dispõe sobre indicação de composição química
no rótulo ou embalagem de produtos alimentícios in
dustrializados". (Apensado:,PL nº 2.093/2003)
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2.093/2003,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 428/03 - Do Sr. Paes Landim
- (PL nº 247/2003) - que "dispõe sobre trabalho sem
vínculo empregatício e a contribuição previdenciária
sobre ele incidente".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 507/03 - Do Sr. Almir Moura
- que "altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentando § 6º ao art. 30, a fim de modificar a
sistemática de recolhimento das contribuições previ
denciárias a cargo da empresa".
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 528/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Acrescenta o parágrafo único ao art. 169 do
Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.''''
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 6-7-2005.

PROJETO DE LEI Nº 916/03- Do Sr. Eduardo Cunha
- que "dispõe sobre a disponibilização do percentual
de 1% de alíquota do IPI e do IR para aplicação em
programas de alimentação para a população carente
e/ou desempregados no País".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.

O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se
parado em 9-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.008/03 - Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "considera a neoplasia maligna de pele
como doença relacionada ao trabalho".
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.097/03 - Do Sr. Bernardo Aris
ton - que "obriga os restaurantes e similares a regis
trarem o valor calórico e a informação nutricional dos
alimentos à venda em cardápios e dá outras providen
cias". (Apensados: PL nº 1.790/2003, PL nº 1.939/2003,
PL nº 2.604/2003 (Apensado: PL nº 4.234/2004), PL
nº 2.714/2003 e PL nº 4.257/2004)
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 1.790/2003,
do PL nº 1.939/2003, do PL nº 2.604/2003, do PL nº
2.714/2003, do PL nº 4.234/2004, e do PL nº 4.257/2004,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 1.123/03 - Do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe que toda escola de ensino fundamental
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo
noaudiologia". (Apensado: PL nº 3.155/2004)
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 3.155/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.128/03 - Do Sr. Carlos Abicalil
- que ""Dispõe sobre a criação do Programa Nacional

de Saúde Vocal do professor da Rede Pública de En
sino e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.185/03- Do Sr. José Ivo Sartori
- que "dispõe sobre o cancelamento de débitos previ
denciários (cota patronal) das Associações de Pais e
Amigos de Excepcionais - APAEs".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.316/03 - Do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde". (Apen
sado: PL nº 1.714/2003)
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 1.714/2003,.
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 - Do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promo
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Amauri Gasques, em 14-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.871/03- Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "acrescenta parágrafos ao artigo 120 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências". (Apensados: PL nº 1.894/2003, PL nº
2.382/2003. PL nº 2.705/2003, PL nº 2.799/2003 e PL
nº 3.022/2004)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição do PL nº 1.894/2003, do PL nº 2.382/2003,
do PL nº 2.705/2003, do PL nº 2.799/2003, e do PL nº
3.022/2004, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 2.418/03 - Do Sr. Pauderney
Avelino - que "altera dispositivo da Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.592/03 - Do Sr. Max Rosen
mann - que "altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, para dispor sobre a cooperação institucional entre
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e institui
ções de ensino universitário e de pesquisa mantidas
pelo Poder Público".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

---------------------~"---"'--------_.-
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PROJETO DE LEI Nº 3.254/04 - Do Sr. Geraldo Re
sende - que "acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.278/04 - Do Sr. Sitas Câmara
-que "dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento
em hospital do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado ASSIS MIGUEL DO COUTO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.339/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que "altera a Lei nº 6.009, de 1973, para dispor so
bre o repasse de parte da receita arrecadada com a
cobrança detarifáde embarque nos aeroportos para
fundo destinado a custear as despesas do Sistema
Único de Saúde - SUS com deslocamento aéreo de
pacientes que necessitem de tratamento fora de seu
domicílio".
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 3.776/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ''''Institui o Programa de Atendimento Geriátrico
nos hospitais da rede púIJlica e dá outras providências.""
(Apensado: PL nº 3.987/2004)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA.
PARECER: pelá rejeição deste, e do PL nº 3.987/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.175/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece a obrigatoriedade de constar placa
de advertência sobre o uso inadequado de anabolizan
te para a saúde dos humanos nas dependências de
academia de ginástica, "sport center", ''fitness'', clube
esportivo ou similar, e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.191/04 - Do Sr. Wladimir Cos
ta - que "dispõe sobre o atendimento educacional
especializa.do em classes hospitalares e por meio de
atendimento pedagógico domiciliar". (Apensado: PL
nº 4.610/2004)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL nº 4.610/2004, apensado.

Vista conjunta aos Deputados Angela Guadagnin e
Eduardo Barbosa, em 21-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.210/04 - Do Sr. Dr. Heleno 
que "institui programa visando a criação de Centros de
Referência para o tratamento gratuito dos portadores
de Esclerose Múltipla, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.226/04 - Do Sr. Milton Cardias
- que "modifica a redação do artigo 245 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990". (Apensado: PL nº 4.494/2004)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 4.494/2004,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 - Do Sr. Celso Russo
manno - que "altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro
de 1985, que "institui salário adicional para os empre
gados no setor de energia elétrica, em condições de
periculosidade~', para tornar obrigatório o seguro contra
acidentes pessoais".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.482/04 - Do Sr. Enio Bacci
- que "estabelece normas para fiscalização de poços
artesianos e dá outras providências". (Apensado: PL
nº 4.483/2004)
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4.483/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.664/04 - Do Sr. Antonio Cam
braia - que "proíbe a venda de álcool etílico 96° GL
no País".
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.881/05 - Do Sr. Pastor Francis
co Olímpio - que "estabelece medidas de prevenção
à tortura e da outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.374/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que '·'Dispõe sobre o acolhimento aos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS - que necessitam de
tratamento em local diverso de seu domicílio.""
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.384/05 - Do Sr. Eduardo Barbo
sa - que "dispõe sobre a caracterização de símbolo que
permita a identificação de pessoas com ostomia".
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 - Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "altera a Lei nº 8.989, de 1995,
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de automóveis para utilização no transpor
te autônomo de passageiros, bem como por pessoas
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portadoras de deficiência física, nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.397/05 - Do Sr. Ivo José - que
"acrescenta a Seção VI-A ao Capítulo I do Título 111 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para proteger
trabalhadores em atividades sob radiação solar".
RELATORA: Deputada MANINHA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.522/05 - Do Sr. André de Paula
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da
transmissão vertical do HIV".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.447/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispensa, do pagamento de passagens de
transportes interestadual, para mulheres grávidas, nas
condições em que estabelece.''''
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 3.683/04 - Do Sr. Leonardo Mat
tos - que "dispõe sobre o controle da população de
animais domésticos e dá outras providências". (Apen
sado: PL nº 4.118/2004)
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 5.334/05 - Do Sr. José Roberto
Arruda - que ....Fixa o limite máximo de chumbo per
mitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso
infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá
outras providências.''''
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 5.748/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
e as indústrias, que utilizam ou manipulam produtos
tóxicos ou nocivos à saúde, disponibilizarem para seus
funcionários instalações sanitárias com local para ba
nho, e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI Nº 5.897/05 - Do Sr. Bismarck
Maia - que "dispõe sobre o parcelamento de débitos

dos municípios junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social- INSS".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 5.907/05 - Dos Srs. Elimar Máxi
mo Damasceno e Pastor Reinaldo - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de as empresas de planos de saúde
assegurarem a cobertura de procedimentos para a re
versão de esterilização cirúrgica".
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 5.914/05 - Do Sr. Gilberto Nas
cimento - que "limita a veiculação de imagens estere
otipadas de nudez na programação e nas inserções
publicitárias em televisão".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 5.934/05 - Do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "estabelece a gratuidade do fornecimento
de passaporte a quem se declarar pobre na forma da
lei e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 5.938/05 - Do Sr. Henrique Afonso
- que "dispõe sobre reembolso de despesas incorridas
por portadores de hipertensão arterial e diabetes melli
tus para a compra de produtos "diet" e "Iight"".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO.

PROJETO DE LEI Nº 5.971/05 - Do Senado Federal
- Iris de Araújo - (PLS nº 101/2003) - que "altera o
art. 36 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e cor
relatos, para proibir a captação de receitas contendo
prescrições magistrais e oficinais por outros estabe
lecimentos de comércio de medicamentos que não as
farmácias e vedar a intermediação de outros estabe
lecimentos".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 5.980/05 - Do Sr. Carlos Nader
que ""Cria o Programa de Geração de Empregos a por
tadores de deficiências e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 5.988/05 - Do Sr. Pastor Rei
naldo - que "altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro
de 2000, que dispõe sobre a prioridade de marcação
de consultas para responsáveis por portadores de ne
cessidades especiais".
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 5.993/05 - Do Senado Federal
Ademir Andrade - (PLS nº 126/2002) - que "altera a
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para permitir
a retirada, pelo Sistema Único de Saúde, de órgãos e

------------~-------....--------------_.---_..~."W4UIifIill "-""
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tecidos de doadores que se encontrem em instituições
hospitalares não-autorizadas a realizar transplantes".
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.00Q/05 - Do Sr. Fernando·
Coruja - que "proíbe a associação de substâncias
psicoativas e outras usadas em medicamentos para
emagrecer".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO.

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 - Do Sr. Beto Albuquer
que - que "institui o Fundo Nacional do Idoso e autori
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO.

PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 - Do Sr. José Mentor
- que "dispõe sobre o exercício da profissão de Podó
logo e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.043/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre ações de prevenção à gravidez
precoce e de atendimento à adolescente grávida".
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 6.077/05 - Do Sr. Sandes Júnior
- que "acrescenta art. 128-A à Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para isentar de custas demandas judi
ciais relativas a benefícios previdenciários".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.

PROJETO DE L.EI Nº 6.084/0S - Do Sr. Fernando de
Fabinho - que "dispõe sobre isenção de contribuições
sociais federais incidentes sobre medicamentos".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE L.EI Nº 6.093/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a criação de Programa de Pre
venção e Combate ao Câncer de Próstata e dá outras
providências.""
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 6.1 08/0S - Do Sr. Orlando Des
consi - que "acrescenta artigo à Lei nº 9.S06, de 30
de outubro de 1997, que "extingue o Instituto de Pre
vidência dos Congressistas - IPC, e dá outras provi
dências.''''
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.113/0S - Do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de
1977, para dispor sobre a remuneração do estágio do
estudante de medicina".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 6.125/0S - Do Sr. João Mendes
de Jesus - que "dispõe sobre o acompanhamento de
paciente, criança ou idoso, durante internação hos-

pitalar, bem como o direito de o acompanhante ter
acesso à refeição custeada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS)".
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.127/0S - Do Sr. João Batista
- que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, com o intuito de permitir ao empregado au
sentar-se do serviço para doação de tecidos, órgãos
e partes do corpo".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.139/05- Do Sr. Medeiros-que
"altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
acrescentar-lhe dispositivo prevendo a aposentadoria
compartilhada".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 6.140/0S - Do Sr. Medeiros - que
"dá nova redação ao art. 40da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para permitir o pagamento do abono
anual em duas parcelas aos segurados e dependentes
do Regime Geral de Previdência Social".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS.

PROJETO DE LEI Nº 6.148/05 - Do Sr. Vander Loubet
- que "torna obrigatória a presença de profissionais
salvá-vidas em todos os est~belecimentosque explo
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao
uso do público". .
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.183/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "institui a Lista de Remédios Essenciais
à Preservação da Vida dos'ldosos e dá outras provi
dências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 6.188/05 - Do Sr. Ivan Ranzolin
- que "altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá ;outras providências, para
extinguir o fator prevideneiario".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN.

PROJETO DE LEI Nº 6.190/05 - Do Sr. Orlando Des
consi - que "dá nova redação ao § 6º do art. 2º da Lei
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre o
reajuste dos benefícios do Programa Bolsa-Famíília".
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.191/05 - Do Sr. Reinaldo Be
tão - que "obriga a União a reproduzir a Constituição
Federal no Sistema Braile, afim de torná-Ia acessível
aos portadores de deficiênGia visual".
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.
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PROJETO DE LEI Nº 6.195/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação
de atendimento de primeiros socorros nas rodovias
federais de todo o Território Nacional".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.197/05 - Do Sr. Dr. Heleno
- que "incluir, no Teste do Pezinho, o diagnóstico da
Deficiência da Biotinidase em todas as Unidades Neo
natais pertencentes ou conveniadas ao Sistema Único
de Saúde (SUS)".
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 02 do Anexo 11
HORÁRIO: 1Oh30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

(PL nº 1.528/89, apensados e parecer reformulado
do Relator)

Convidados:

PAULO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Força Sindical

JOSÉ CARLOS PERRET SCHULTE
1º Secretário da Confederação Nacional dos Trabalha
dores no Comércio

ANTONIO ERNESTO WERNA DE SALVO
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura
e Pecuária

LAERTE TEIXEIRA DA COSTA
Presidente da Central Autônoma dos Trabalhadores
-CAT

ANTÔNIO NETO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil - CGTB

JOÃO ANTÔNIO FELíCIO
Presidente da Central Única dos Trabalhadores 
CUT

ANTÔNIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação Nacional do Comércio
-CNC

ANTÔNIO CARLOS DOS REIS (SALIM)
Presidente da Confederação Geral dos Trabalhado
res- CGT

ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO
Presidente da Confederação Nacional da Indústria
- (CNI)

MAURíCIO MUGNAINI
Presidente da Fenainfo

JOSÉ CALlXTO RAMOS
Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhado
res - NCST

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
Presidente SINDIRECEITA - Sindicato dos Técnicos
da Receita Federal

ENILSON SIMÕES DE MOURA
Presidente Social Democracia Sindical

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional do Transporte

GABRIEL JORGE FERREIRA
Confederação Nacional das Instituições Financeiras
-CNF

LUIGI NESE
Presidente da Confederação Nacional de Serviços

São Paulo/SP

MANOEL HENRIQUE FARIAS RAMOS

Vice-Presidente da Federação do Comercio do Estado
de São Paulo - São Paulo/SP

LOCAL: Plenário 2, Anexo 11
HORÁRIO: 12h30min

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 235/05 Da Sra. Dra. Clair - que
"solic~a sejam convidados os Senhores: Ministro do Pla
nejamento ou representante e da Casa Civil ou repre
sentante a comparecerem a esta Comissão para discutir
a fixação do subsídio para as carreiras jurídicas".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.528/89 - do Sr. Santos Neves
- que "dispõe sobre a organização sindical e dá ou
tras providências" (Apensados: PL nº 646/1991 , PL nº
3.408/1989, PL nº 4.911/1990, PL nº 4.967/1990, PL nº
38/1991, PL nº 60/1991, PL nº 264/1991 (Apensado: PL
nº 830/1991), PL nº 2.585/1992, PL nº 3.267/1992, PL nº
3.107/2004, PL nº 4.554/2004 e PL nº 5.275/2005)
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN.
PARECER REFORMULADO: pela aprovação deste,
do PL nº 830/1991, do PL nº 3.408/1989, do PL nº
4.911/1990, do PL nº 4.967/1990, do PL nº 38/1991, do
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PL nº 60/1991 , do PL nº 264/1991, do PL nº 646/1991 ,
do PL nº 2.585/1992, do PL nº 3.267/1992, do PL nº
3.107/2004, do PL nº 4.554/2004, e do PL nº 5.275/2005,
apensados, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá,
Isaías Silvestre e Leonardo Picciani, em 23/11/200S.

A Deputada Ora. Clair apresentou voto em separado
em 29-11-2005.

Adiada a discussão por cinco sessões a requerimento
do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Requerimento da
Deputada·Dra. Clair para realização de audiência pú
blica, em 29-11 ~200S.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.635/01 - Do Senado Federal
- (PLS nº 225/2001) - que "acrescenta dispositivos à
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o
beneficio do seguro-desemprego aos trabalhadores que
especifica, e dá outras providências". (Apensados: PL nº
5.034/2001, PL nº 5.916/2001 e PL nº 6.675/2002)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PARECER: pelarejeição deste, do PL nº 5.034/2001, do
PL nº 5.916/200.1, e do PLnº 6.675/2002, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 1.988/03- Do Sr. Paulo Pimenta
e outros - que "dispõe'sobre a regulamentação das
profisSões de Enólogos e Técnicoem Enologia"
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.059/04 - Do Senado Federal
- Jefferson. Peres - (PLS nº 234/2003) - que "altera a
Lei nº 3.419, de 5de jcilho de 1958, e determina ou
tras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.440/05 - Da Sra. Ann Pontes
- que "acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para vedar a participação simultânea em lici
tações de empresas em que se evidencie a existência
de controle ún ico".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.453/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº 358/2005) - que "dispõe sobre a criação do
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, cria
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS, e dá outras providências".
RELATOR Deputado MARCO MAIA.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Leonardo Picciani, em 29-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 6.047/05 - Do Poder Executivo
- que "cria o Sistema Nacional de Segurança Alimen
tar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o
direito humano à alimentação adequada, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALTER BARELLI.
PARECER: pela aprovação, com emendas.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.439/00 - Do Sr. Cezar Schirmer
- que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimenta
ção da conta vinculada no FGTS para o pagamento
do preço da aquisição de lote destinado à construção
de moradia própria". (Apensados: PL nº 3.538/2000,
PL nº 3.580/2000, PL nº 3.871/2000,PL nº 1.992/2003
ePL nº 4.940/2005)
RELATORA: Deputada DRA CLAIR.
PARECER: pelarejeição deste, do PL nº 3.538/2000,
do PL nº 3.580/2000, do PL nº 3.871/2000, do PL nº
1.99~/2003, e do PL nº 4.940/2005, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 1.530/03 - Do Sr. André de
Paula.:.. que "concede deduç'ão do Imposto de Renda
às empresas que contratarem trabalhadores com me
nos de vinte e um ou mais de quarenta e cinco anos
deidade".
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Vicentinho, em 8-11-2005.
I

PROJETO DE LEI Nº 3.795/04 - Da Sra. Laura Carnei-
ro -que"institui bolsa de estudos, denominada "bol
sa-estágio", com o objetivo de apoiar estudantes do
ensino sllperior, tendo como contrapartida a prestação
de serviços destes, como estagiários". (Apensado: PL
nº 4,584/2004)
RELATORA: Deputada VAI'\IESSA GRAZZIOTIN.
PARECER: pela. aprovação deste e pela incompetên
cia dâ Comissão para manifestar-se sobre o PL nº
4.584/2004, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 3.899/04 - Da Sra. Maninha - que
"altera disposições sobre a: profissão de Jornalista".
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA.
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Medeiros, em 27-9-2005.

Adiada a discussão por 5 sessões a pedido do Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, contra os votos dos Depu
tados Tarcízio Zimmerman, Lúcia Braga e Ora. Clair,
em 29-11-2005.
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PROJETO DE LEI Nº 3.977/04 - Do Sr. João Caldas
- que "fica o Poder Executivo autorizado a instituir a
Zona Franca de Maceió, estabelecida em área a ser
demarcada na região metropolitana do município de
Maceió, capital do Estado de Alagoas".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.792/05 - Do Sr. Itamar Serpa
- que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho, para dispor sobre a execução no proces
so trabalhista".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição da Emenda apresentada na CTASP.

PROJETO DE LEI Nº 5.163/05 - Do Sr. Barbosa Neto
- que" dispõe sobre a criação da Fundação Universidade
Federal do Planalto Goiano e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.900/05 - Do Sr. Edson Ezequiel
- que "altera dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de de
zembro de 1966, que "regula o exercício profissional
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrônomo, e dá outras providências", para instituir a
representação federativa no plenário do Conselho Fe
deral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.
PARECER: pela aprovação deste e da emenda apre
sentada na Comissão. com subemenda.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.165/04 - Do Sr. Costa Ferreira
- que "altera o Art. 899 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943. que dispõe sobre garantia do juízo para
fins recursais". (Apensado: PL nº 4.734/2004)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30

REUNIÃO ORDINÁRIA

REQUERIMENTO Nº 118/05 - Do Sr. André Figueiredo
- para que seja formado um grupo de parlamentares
a fim de apurar ações de violência nos estádios de
futebol e fora deles. mormente os últimos aconteci
mentos que culminaram com vítimas baleadas e uma
morte, assim como, para trabalhar em parceria com a
Comissão Paz no Esporte, instituída pelo Ministério do
Esporte, com a finalidade de definir mecanismos para
prevenir e abaixar estes índices trágicos.

B - Proposição sujeita à apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 140/03 - Do Sr. Bismarck Maia
- que "altera os artigos 3º e 56 da Lei nº 9.615. de 24
de março de 1998, que" institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"". (Apensados: PLs
nQ§ 973/03,2.141/03,3.178/04 e 3.979/04)
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 140/03
e dos PLs nºs 973/03, 2.141/03, 3.178/04 e 3.979/04.
apensados.
RETIRADO DE PAUTA EM 26/10/05.

C - Proposição sujeita à apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.264-A/99 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que "Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências"".
RELATOR: Deputado VADINHO BAIÃO.
PARECER: pela rejeição.
RETIRADO DE PAUTA PELA AUTORA EM 26/10/05.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 111/05 Do Sr. Jair de Oliveira
- que "solicita ao Senhor Ministro dos Transportes in
formações sobre o processo de concessão de linhas
de ônibus interestaduais".

REQUERIMENTO Nº 116/05 Dos Srs. Edinho Bez e
Leodegar Tiscoski - que "requererm seja convidado o
Sr. Ministro dos Transportes, ou representante daquela
pasta, para vir à Comissão de Viação e Transportes es
clarecer questões referentes à paralisação das obras de
recuperação dos molhes do Porto de Laguna/SC".

-----_."",,_..-_..-.----------_.%-'-_.---
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REQUERIMENTO Nº 117/05 Do Srs. Alexandre Santos
e João Magalhães - que "solicitam ao Senhor Ministro
dos Transportes informações sobre contratos de loca
ção, permissão de uso, sublocação e arrendamento de
imóveis de propriedade da Companhia Docas do Rio
de Janeiro - CDRJ".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.876/04 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que ''transforma em doloso o crime de trânsito
decorrente de "rachas"". (Apensados: PL nº 4.463/2004
e PL nº 5.347/2005)
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4463/2004, e
do PL nº 5.347/2005, apensados.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.655/03 - Do Sr. Carlos Alberto
Leréia - que "acrescenta um parágrafo único ao art. 6º
da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002". (Apen
sados: PL nº 3.657/2004 e PL nº 4.185/2004)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PARECER: pela aprovação deste, com substituti
vo, e pela rejeição do PL nº 3.657/2004, e do PL nº
4.185/2004, apensados.

Vista ao Deputado Chico da Princesa, em 26-10-2005.

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em
separado em 24/11/2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.847/05 - do Senado Federal
- Aelton Freitas - (PLS nº 153/2005) - que "denomina
"Aeroporto de Uberaba - MG- Mário de Almeida Fran
co", o aeroporto da cidade de Uberaba, no Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA.
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.462/03 - Do Sr. Leonardo Mattos
-que "altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que "Estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências"". (Apensado: PL nº 2.840/2003)
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR 1 CSSF,
com substitutivo, e pela rejeição do PL nº 2.840/2003,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.115/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Disciplina o funcionamento de estabelecimen
tos comerciais de desmonte de veículos automotores
e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES.
PARECER: pela aprovação, com suDstitutivo.

Vista ao Deputado Reinaldo Betão, em 15-6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 5.011/05 - Do Sr. Cabo Júlio - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de capacetes
de segurança com viseiras claras e transparentes".
RELATOR: Deputado GIACOBO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.144/05 - Do Sr. Sandes Jú
nior - que "altera o art. 64 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro~' .
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 15.628/05 - Do Sr. Hélio Este
ves - que "acrescenta parágrafo ao art. 618 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, qu~ institui o Código
Civil, de forma a ampliar para dez anbs a garantia das
obras de infra-estrutura e pavimentação de estradas
e vias urbanas".
RELATOR: Deputado GIACOBO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.723/05 - Do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "altera os arts. 54, 55, 115 e
244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileko".
RELATOR: Deputado~EUCIMAR FRAGA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 - Do Sr. Nelson Bor
nier- que "concedeisehçãode pagamento de pedágio
para os veículos táxi".
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO.
PARECER: pela aprovaçao.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.539/03 - Do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "acrescenta parágrafo 3º ao
art.74 do Código Brasileiro de Trânsito - Lei nº 9.503,
de 23 setembro de 1997".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
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PROJETO DE LEI Nº 3.661/04 - Do Sr. Luiz Carlos
Santos - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.899, de 29
de junho de 1994, obrigando a sua divulgação".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA.

PROJETO DE LEI Nº 5.930/05 - Do Sr. Paulo Bauer
- que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro"".
RELATOR: Deputado GIACOBO.

PROJETO DE LEI Nº 5.957/05 - Da Sra. Perpétua
Almeida - que "altera dispositivo da Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre placas de veículos oficiais, e obriga a
identificação externa dos veículos a serviço da admi
nistração pública federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA.

PROJETO DE LEI Nº 6.010/05 - Do Sr. João Caldas
- que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra
sileiro, para incluir, entre os equipamentos obrigatórios
dos veículos. dispositivo de acionamento automático
dos faróis".
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 - Do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o Inciso 111 do art. 162 da Lei nº
9.503. de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO.

PROJETO DE LEI Nº 6.115/05 - Da Sra. Thelma de
Oliveira - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997 - Código Brasileiro de Trânsito - para
determinar que o valor para renovação do Exame de
Aptição Física e Mental será proporcional ao tempo
de duração da validade".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.

PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 - Do Sr. Gonzaga Pa
triota - que "acrescenta parágrafo único ao art. 21 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui
o Código de Trânsito Brasileiro". para definir a com
petência do órgão executivo rodoviário da União, em
termos de fiscalização de trânsito".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 6.158/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre uso do cinto de segurança em
transportes coletivos publico ou privado e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCELLO SIQUEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 6.186/05- Do Sr. Geraldo Resen
de - que "denomina Rodovia Federal Apolônio de Car
valho a BR-262 - trecho Campo Grande / Corumbá".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.

" - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

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)

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 6ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-05

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 358/05
- 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 pro
vidências". (Apensado: PEC nº 377/2005)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

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"

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11.
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

I - Definição da agenda dos trabalhos; e
II - Deliberação de requerimentos.

11 - Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 1/05 Do Sr. José Pimentel-que
"requer sejam convidados presidentes de entidades a
comparecerem em audiência pública a esta Comissão
Especial da PEC nº 457-A, de 2005".

--_._-~~_.&
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REQU ERIMENTO Nº 2/05 Do Sr. Isaías Silvestre - que
"requer que seja convidada a Entidade ANAMATRA a
comparecer em audiência pública a esta Comissão
Especial da PEC nº 457-A, de 2005".

REQUERIMENTO Nº 3/05 Do Sr. José Carlos Macha
do - que "solicita sejam convidadas as autorid~desa
seguir nominadas para serem ouvidas em AUDIENCIA
PÚBLICA, para esclarecerem aspectos relacionados à
PEC nº 457-A de 2005, que trata da ampliação da idade
para aposentadoria compulsória aos 75 anos".

REQUERIMENTO Nº 4/05 Do Sr. José Carlos Macha
do - que "solicita sejam convidadas as autorid~desa
seguir nominadaspara serem ouvidas emAUDIENCIA
PÚBLICA, para esclarecerem aspectOs relacionados à
PEC nº 457-A de 2005, que trata da ampliação da idade
para aposentadoria compulsÓria: aos 75 anos".

REQUERIMENTO Nº 5/05 Do Sr. José Carlos Macha
do - que "solicita~ejamcon\'idadasas autorid~des a
seguir norninadas'para serem ouvidas em AUDIENCIA
PÚBLICA, para e~C1arecererhaspectos relacionados à
PEG nº 457-Ade 2005, que trata da ampliação da idade
para aposehtad6tía compulsória: aos 75 anos".

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-05

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, § 3º)

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 457/05
- Do Senado Federal- PedroSimon - (PEC nº 42/2003)
- que "altera o art. 40 da Constituição Federal, relativo
ao limite de idade para a aposentadoria compulsória
do servidor público em geral, e acrescenta dispositi
vo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias". (Apensado: PEG nº 5/2003 (Apensados: PEG nº
103/2003 e PECnº 436/2005))
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO.

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 REVITAlIZAÇAo HIOROAMBIENTAL E O
DESENVOLVIMENloSUSTENTÁVEL DA BACIA

DO RIO SÃO FRANCISCO"

LOCAL: Plenário 1O do Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e Votação do Parecer do Relator.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 524/02
- do Senado Federal- ANTONIO CARLOS VALADARES
- (PEC nº 27/2001) - que "acrescenta artigo ao Ato das
Disposições ConstitucionaisTransitórias, a fim de instituir o
Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvol
vimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco".
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: pela aprovação desta, na forma do
Substitutivo.

. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

. PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 536-A, DE 1997,

QUE "MODIFICA O ARTIGO 6000 ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO
QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS

RECURSOS.DOS FUNDOS DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 00_

ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇAO
DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA
ATINGIDO O VALOR MíNIMO POR ALUNO
DEFINIDO NACIONALMENTE E NÃO HAJA

, : 'I

REDUÇ~ODQGASTO POR ALUNO DO
ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO [)O ANO DE 1997, EM CADA
MUNiCípIO; EST~DOOU DF, ALTERANDO A

NOVA ICONSTITUIÇÃO FEDERAL)

LOCAL: Plenário 11 ,do Anexo 11
HORÁRIO: ·15h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Continuação da discussão e votação do Parecer da
Relatora.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 536/97
- do Sr. Valdemar Costa Neto - que "modifica o artigo
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
(Apensados: PEC nº 312/2000, PEC nº 190/2003, PEG
nº 216/2003 (Apensados: PEC nº 247/2004 e PEG
nº 415/2005). PEC nº 105/2003 (Apensado: PEC nº
160/2003) e PEG nº 415/2001)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI.
PARECER: Parecer da Relatora, pela aprovação das
PECs nºs 536, de 1997, 216, de 2003,247, de 2004
e 415, de 2005, pela aprovação e admissibilidade das
Emendas nºs 3, 5, 6, 8, 12,19, 21 e 24, e pela aprova
ção parcial e admissibilidade das Emendas nºs 1, 2, 20
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e 33, na forma do Substitutivo, com complementação
de voto, e rejeição das PECs nºs 312, de 2000,415,
de 2001, 105, 160 e 190, de 2003, pela admissibilida
dee rejeição das Emendasnºs4, 7,9,10,11,13,14,
15,16,17,18,22,23,27,28,29,30,31,32,34 e 35,
e pela prejudicialidade da Emenda nº 25. A Emenda
nº 26 é insubsistente, por não ter obtido o número ne
cessário de assinaturas.

Vista conjunta aos Deputados Antenor Naspolini, Edu
ardo Cunha, Lobbe Neto, Maurício Ouintella Lessa e
Professora Raquel Teixeira, em 1-12-2005.

Discussão desta proposição pelos Deputados Paulo
Rubem Santiago. Carlos Abicalil, Ivan Valente, Júlio
César e Eduardo Barbosa, em 29-11-2005.

Discussão desta proposição pelos Deputados Lobbe
Neto, Antenor Naspolini, Maria do Rosário e Gastão
Vieira, em 30-11-2005.

Discussão desta proposição pelos Deputados Luiz
Carreira, Rogério Teófilo, Luíza Erundina e Alice Por
tugal, em 30-11-2005.

Discussão desta proposição pelos Deputados Maurício
Ouintella Lessa, Severiano Alves e Eduardo Cunha,
em 1-12-2005.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE
"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 146 E O INCISO IX DO ART. 170

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS:

PLP Nº 210/04 E OUTROS).

LOCAL: Plenário 8 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Votação do parecer do relator, deputado Luiz Carlos
Hauly.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123/04 - Do
Sr. Jutahy Junior - que "regulamenta o parágrafo úni
co do art. 146 e o inciso IX do art. 170 da Constitui
ção Federal e dá outras providências". (Apensados:
PLP 125/2004, PLP nº 155/2004 (Apensados: PLP
nº 192/2004 (Apensado: PLP nº 209/2004), PLP nº
204/2004, PLP nº 215/2004, PLP nº 223/2004, PLP nº
229/2004, PLP nº 235/2005, PLP nº 292/2005, PLP nº
303/2005 e PLP nº 321/2005), PLP nº 210/2004, PLP nº
156/2004, PLP nº 239/2005, PLP nº 245/2005 (Apen
sado: PLP nº 320/2005) e PLP nº 299/2005)

RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULV.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; pela adequação financeira e orçamen
tária; e, no mérito, pela aprovação deste, do PLP nº
125/2004, do PLP nº 210/2004, do PLP nº 192/2004,
do PLP nº 292/2005, e do PLP nº 209/2004, apensa
dos, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e,
no mérito, pela rejeição do PLP nº 155/2004, do PLP nº
156/2004, do PLP nº 239/2005, do PLP nº 245/2005, do
PLP 299/2005, do PLP nº 204/2004, do PLP nº 215/2004,
do PLP nº 223/2004, do PLP nº 229/2004, e do PLP nº
235/2005, apensados, e pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa; e pela adequação financeira
e orçamentária do PLP 303/2005, apensado.

Adiada a votação por acordo do colegiado, em 22
11-2005.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER AO PROJETO
DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACONDICIONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE
E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESíDUOS

DE SERViÇOS DE SAÚDE"

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência pública com a presença dos Senhores:

José Carlos de Souza Abraão, Presidente da Confe
deração Nacional de Saúde; e

Paulo Roberto Ziulkoski. Presidente da Confederação
Nacional dos Municípios.

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"

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:
Depoimentos sobre fatos relacionados com o objeto
de investigação desta CPI.

________________________,_~-------- ];jiilli.llIIlllllllllljjIN~i"~~
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Testemunhas:

Sr. PEDRO CERQUEIRA LIMA - Presidente da ONG
Fundação Bio-Brasil;

Sr. NELSON SIMPlÍCIO FIGUEIREDO - Motorista; e

Sr. ALFRED MARK RAUBITSCHEK - Comerciante de
madeira em São João do Paraíso/BA.

B - Requerimento:

1- REQUERIMENTO N2 162/05 - Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "requer a prorrogação do prazo
de funcionamento da CPI, por noventa dias".

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

Decurso: 1º dia
Último Dia: 8-12-2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao
Aviso nº 42/200S-CN, que "Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.327, de 2005 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentaram referente ao Levantamento de
Auditoria realizada junto à Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Ma
ranhão (TC 008.192/2005-5)."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA
NENTES ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 6-12-2005:

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.556/2001
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº'
2.251/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
138/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
337/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
582/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
855/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.865/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.164/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.228/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.585/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.647/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.663/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.692/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.701/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.719/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.780/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.808/2005
PRD'JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.809/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.811/2005
PRO:JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.815/2005
PRdJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

I

1.819/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.84,i/200S
PRqJEtb DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.860/2005
PRdJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.86é/2005
PRdJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

,I ,
1.878/2005
PRdJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.88212005
PRQJEtO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.885/2005
PRdJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.888/2005
PRQJEtO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.889/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.894/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.902/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.907/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.922/2005
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.926/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.930/2005
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.935/2005
PROJETO DE LEI Nº 4.524/2001
PROJETO DE LEI Nº 653/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.467/2003
PROJETO DE LEI Nº 2.822/2003
PROJETO DE LEI Nº 3.484/2004
PROJETO DE LEI Nº 4.842/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.149/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.226/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.228/2005

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 6.206/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.227/2005

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI Nº 6.224/2005

Comissão de Seguridade Social e Famnia:

PROJETO DE LEI Nº 6.222/2005

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público:

PROJETO DE LEI Nº 1.988/2003
PROJETO DE LEI Nº 6.207/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.213/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.217/2005

Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao PL nº 3638, de 2000, que "institui o Estatuto do
Portador de Necessidades Especiais e dá outras
providências" .:

PROJETO DE LEI Nº 5.052/2005
PROJETO DE LEI Nº 5.131/2005

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 4
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERíODO
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 236, REALIZADA EM 112 DE SETEMBRO
DE2005 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB - PI. Pela ordem.)
- Sr. Presidente, em julho ou agosto do ano passado
estive com o diretor do DNIT, depois de muito tempo
tentando falar com S.Sa., a fim de discutir as conseqü
ências práticas da Medida Provisória nº 82, de 2002,

assinada ao apagar das luzes do Governo Fernando
Henrique Cardoso. transferindo para alguns Estados
brasileiros trechos de rodovias federais.

A Medida Provisória nº 82, de 2002, incluiu en
tre as rodovias transferidas para o Estado do Piauí
trechos da BR-020, que vinha sendo construída com
muito sacrifício, com recursos advindos de emendas
minha, pelo Exército Brasileiro.

O Governo do Piauí, consoante portaria editada
pelo Ministério dos Transportes, fruto do acordo forma
lizado entre a União e o Estado, assumiu o domínio
do trecho da BR-020, que se estende da Div. BAlPI,
passando por São Raimundo Nonato, até a cidade de
Simplício Mendes, totalizando 215,3 quilômetros. Ao
todo, foram transferidos para o Estado do Piauí o do
mínio sobre 292 quilômetros de rodovias federais, que
recebeu em troca recursos da ordem de 30 milhões de
reais, em dezembro de 2002, e 10 milhões de reais,
em janeiro de 2003.

Sr. Presidente, o certo é que o Estado não aplicou
nenhum tostão na construção da rodovia. O apelo que
fiz ao diretor do DNIT foi no sentido de que encontras
se um mecanismo qualquer que tornasse sem efeito
essa medida provisória. Ele mesmo me aconselhou a
encaminhar ao Ministro José Dirceu carta com apelo
nesse sentido. Enviei ao Ministro a correspondência,
com cópia para o diretor.

Depois, quando o procurei, no corrente ano, ele
me disse que a portaria do Ministro - publicada em
dezembro - novamente deixou entregue ao Piauí a
obra do trecho, que receberia recursos federais so
mente em 2005.

Sr. Presidente, em resposta à carta que enviei
ao DNIT, um cidadão chamado Jony Marcos do Valle
Lopes, Coordenador-Geral de Planejamento e Progra
mação de Investimentos, com certeza a serviço de in
teresses outros que não o público, disse que - segundo
informação do chefe de gabinete do DNIT - ao órgão
não cabe formular a política nacional de transportes,
mas apenas "implementar, em sua esfera de atuação,
a política formulada pela administração da infra-estru
tura do Sistema Federal de Viação".

O DNIT foi criado para quê, então? Só para re
passar dinheiro? Se não pode orientar o serviço de
transportes e reparar alguma deficiência, como a apon
tada pelo próprio diretor do DNIT, que me pediu que
encaminhasse uma carta ao então Ministro José Dir
ceu e poderia ter me orientado a pedir a revogação da
portaria, para que serve o órgão?

Na verdade, está-se agindo com má vontade,
porque a rodovia está a cargo do Exército. Se fosse
rodovia sob responsabilidade de empreiteira privada,
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tenho certeza de que se teria resolvido o problema.
Portanto, trata-se de má-fé.

O Sr. Sadok de Sá, Chefe de Gabinete do Dire
tor-Gerai do DNIT, não tem competência para ocupar
tal cargo. Está a serviço de interesses privados. Não
está à altura do serviço público brasileiro. Tem má von
tade com os Batalhões de Engenharia e Construção
do Exército.

Enviei ao Sr. Presidente da República uma car
ta sobre o assunto, e fui informado que foi enviado
ao Ministério dos Transportes meu apelo no sentido
de revoga.r a portaria e devolver para a esfera federal
o domínio da BR-020 - do trecho de Simplício Men
des a São Raimundo Nonato, cuja execução está, por
força de contrato, a cargo do Exército Brasileiro -, ou
pelo menos prorrogar por mais 1 ano o prazo para sua
construção com recursos federais.

Precisamos cuidar da BR-020, que é uma gran
de rodovia de integração do sertão. A burocracia do
Ministério não entende isso, tem má vontade.

A rodovia, que vai de Fortaleza a Brasília, agora
se chama Presidente Juscelino Kubitschek, graças a
projeto de lei qUe éipresentei, que foi aprovado e san
cionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, quero ainda fazer um apelo ao
Ministro dos Transportes, com quem conversei pes
soalmente no início do mês passado, por ocasião da
última viagem de S.Exa. ao Piauí, quando acompa
nhou o Presidente I.:.ula: Solicito a S.Exa. que estude
com carinho o problema relacionado a essa rodovia e
inclua sua'oonsirução no plano definitivo do Ministério
- a obra já está no Plano PlUrianual.

Peço que S.Exa. consulteo mapa que está no
gabinete do Ministro Paulo Bernardo, do Planejamento,
para ver a grande diferença que faria se a estrada fos
se cone! Li ída. Ela já estápronta no trecho de Brasília a
Barreiras, na Bahia, e de Picos, no Piauí, a Fortaleza.
Venho luta.ndo para que seja construído um pequeno
subtrecho no serni"árido piauierise. Basta ver o mapa
que estánÇl gabihetedoMinistro Paulo Bernardo, que
tem muitomaissehsibiliâade e âeveria ser também o
Ministro dos Transportes do País, para ver como se
podem economizar 400 quilômetros na direção do Sul
para o Nordeste. Uma empresa privada já teria resol
vido esse assunto.

Pelo menos em homenagem à memória do Pre
sidente JUscelino Kubitschek, peço ao Sr. Sadok de
Sá, braço-Çjireito do Diretor do DNIT que repense essa
atitude de má vontade e peça ao DNIT que invista re
cursos para reparos no trecho piauiense da rodovia,
que está pronto hápraticamente 10 anos.

Eram as considerações que tinha a fazer.
Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO DES
TINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO OR
DINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº
306, REALIZADA EM 17DE NOVEMBRO DE
2005 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Sr.
Presidente Deputado Manato, coordenador de nossa
bancada, que neste momento comanda esta sessão
- o que nos deixa muito orgulhoso -, Sras. e Srs. Depu
tados, as imensas distorções do quadro socioeconâmico
brasileiro acabam de dar ao País mais um vergonhoso
título: de acordo com o Banco Mundial,o BIRD, o Brasil
ocupa o 4º lugar no mundo no que se refere à desi
gualdade social. Na escala de graduação crescente,
entre 129 países, ocupamos a 125ªposição.

Estamos, nobres colegas, em face de uma notícia
irrefutavelmente desoladora. Piores ido que nós estão
apenas Namíbia, Botsuana, a Repúblicá Centro-Afri
cana e Suazilândia, países todo!:) ~sses situados na
África e sein o potencial econômico, social e territorial
que tem o nosso·Brasil.

Na América Latina, henhum outro país é tão de
sigual. Bolívia. Paraguai; Chile, Argentina, México, Uru
guaie Peru, porexernplo,estãoem situaçãomelhor do
que a nossa. f:1. Argehtiha,'\tale ressaltar, logrou, pela
primeira veidesôê:a crise de 2001, diminuir a brecha
que separaricbs eppbres.

Nes'sapes'qLJisa, o Banco Mundial considerou
como idééillde"eqüidade aquela situaçãoemque todos
têm as mesmas6porlunidades, independentemente de
cor, raçaounív~1 Soçi~I.E,no caso: do Brasil, aponta
para o qUe chamou (lei~l?quality tr~p, ou "a'rmadilha
da desiguald~de:',contlu,ihtloque o!p~oblematendea
se perpetuar, à MlIta de mecfinismoslpolíticos, legais e
financeiros capailes â~~ompero efficulo vicioso.

" I'" ', I , • I I .',' . I , ,I ,." . "~;: '.,', I'

A mat~ria'nãq disp~nsa algUmas ponderações.
Senão, vejamos) Sr.Presíâente: sóba égide de uma
elite ab~olJtamente ocilipada e preocupada com a
manutençâq. dê: privil~gibs sécular~s, falta à· Nação
brasileirafi:lizercom que b:Poder PÚblico se volte para
os menOsfavol'ecidds! e ataque as razões históricas
quedeterMina~àmsl:.JamarginalizaGã0,pemnte as
conquistas dodesenvolvimento.

É óbvio, Sr; Presidente, qye essa ruptura depen
de em grande medida de políticas educaCionais que
efetivamente democratizem o ensino, a começar pelo
ensino fundamental, aliadas a mecanismos que aca
bem definitivamente com a desnutrição infantil. Enquan
to os que podem mantêm os filhos em bons colégios
pagos, falta tratamento digno à infância brasileira em
geral e falta à maibria ensino universal 'de 'qualidade,
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já que a suposta universalização tem-se mostrado
uma conquista apenas parcial, restrita à quantidade.
em desfavor da qualidade, esbarrando nos maus sa
lários e na má formação da docência, e portanto em
altíssimos índices de reprovação, assim como nas
dificuldades de acesso, e portanto no absenteísmo
e na evasão, além de problemas como a carência de
material didático e, sobretudo, a falta de envolvimento
da autoridade municipal.

A exclusão, contudo, não pára aí. Ela chega à
universidade, onde se verifica uma das mais cruéis,
irracionais e incompreensíveis demonstrações de in
sensibilidade do Estado no trato da questão do ensino
superior. Isso é fácil de entender, Sr. Presidente. Quem
possui condições de se submeter às disputadíssimas
seleções para ingressar numa faculdade pública se
não o aluno oriundo da boa escola particular, paga a
peso de ouro? E, do outro lado do espectro, que es
tudante pobre poderá arcar com as despesas de um
curso universitário, incluídos os custos de mensalida
de, transporte, livros e demais itens indispensáveis à
boa formação acadêmica?

As respostas a tais indagações vamos encontrá
las fora do campo da lógica: aquele que pode pagar
não paga, e paga aquele que não pode.

O Brasil está correndo atrás de países como a
Coréia do Sul, que se desenvolveu investindo exatamen
te nesses pontos de que falamos aqui, Sr. Presidente.
Comparado à Coréia do Sul, onde a educação pública
de qualidade foi escolhida como prioridade absoluta,
nosso País gasta de 3 a 4 vezes mais com pessoas
adultas em universidades públicas. Ora, nobres colegas,
o resultado da política adotada pelos sul-coreanos é
notório. Em poucas décadas eles vivenciaram um surto
de desenvolvimento inaudito, que os colocou numa si
tuação de fato invejável. A Indonésia e a China seguem
políticas semelhantes, com desempenhos igualmente
formidáveis. E, muitos anos atrás, os Estados Unidos
e o Canadá, que há 100 anos viviam em condições
parecidas com as dos países latino-americanos, inves
tiram pesadamente no combate à desnutrição infantil e
na qualidade do ensino de todos os matizes, do nível
fundamental ao superior. E hoje são o que são.

No Brasil, ao invés disso, continua-se a expe
rimentar o mau presságio de mais ignorância, mais
miséria, mais atraso e portanto diferenças cada vez
mais profundas.

Não bastante os erros no que diz respeito à edu
cação, o estudo do Banco Mundial menciona ainda ou
tros problemas, e recomenda: mais serviços básicos,
mais crédito, mais infra-estrutura, mais acesso à terra,
mais políticas antidiscriminatórias.

Sr. Presidente, políticas que realmente privilegiem
a qualidade de vida, o empreendedorismo e a produção,
assim como o acesso igualitário aos equipamentos e
serviços públicos, constituem a maneira mais eficaz
de se reverter a altíssima carga tributária brasileira,
a maior do mundo, em benefício direto dos cidadãos
- de todos os cidadãos, vale ressaltar.

Sr. Presidente Manato, Sras. e Srs. Deputados,
esse é o verdadeiro sentido, o objetivo primeiro e últi
mo da democracia. Não atingi-lo passa a ser a nossa
maior vergonha.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATO DO PRESIDENTE

Concede a medalha "Mérito Legislativo
Câmara dos Deputados".

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos do disposto no inciso 11, do art. 5º do Ato da
Mesa nº 47, de 2004, resolve:

Art. 1º Fica concedida a medalha "Mérito Legislativo
Câmara dos Deputados" aos Senhores Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal; e Ministro Nel
son Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

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

Câmara dos Deputados. 6 de dezembro de 2005.
- Aldo Rebelo, Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 236-A, DE 2004

(Do Sr. Jorge Alberto e outros)

Dá nova redação ao § 1º do art. 20 da
Constituição Federal, para disciplinar a apli
cação e a fiscalização dos recursos decor
rentes das atividades previstas no caput do
dispositivo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade (relator: DEP. ROBERTO
MAGALHÃES).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

_____________- • ~__~ ~ ~ "Illll!....I'III.""......... _ .._~~Mo!'l'I~;
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I - Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição em exa
me, cujo primeiro signatário é o Deputado JORGE AL
BERTO, tem por objetivo dar nova redação ao § 1º do
art. 20 da Constituição Federal, para determinar que
a aplicação dos recursos provenientes da participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no
resultado da exploração de petróleo, gás natural, re
cursos hídricos e recursos minerais ("royalties"), seja
definida por conselho de controle social a ser criado
em cada ente beneficiado, bem como estabelecer que
a fiscalização de tal aplicação seja feita pelos Tribunais
de Contas dos Estados e do Distrito Federal e pelos
Tribunais de Contas dos Municípios, quando cabível.

De acordo com seus insignes autores, a redação
atual do art. 20, § 1º, da Carta Magna tem ensejado
questionamentos, inclusive judiciais, quanto à aplicação
e à fiscalização dos aludidos recursos, tendo o Supre
mo Tribunal Federal afastado, em sede de mandado de
segurança, a competência do Tribunal de Contas da
União para fiscalizar a aplicação de "royalties". Nesse
sentido, entendem os autores relevante regulamentar
a matéria, instituindo fóruns de deliberação pública
para discutir a aplicação de tais recursos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão o exame da admissi
bilidade da proposta em tela, nos termos do art. 202,
caput, combinado com o art. 32, IV, b do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

No tocante à iniciativa, o número de assinaturas
é suficiente, conforme atestou a Secretaria-Geral da
Mesa nos autos.

A proposta de emenda sob exame não é tenden
te a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto.
secreto, universal e periódico, nem a separação dos
Poderes ou os direitos e garantias individuais. A ma
téria em tela também não foi rejeitada ou havida por
prejudicada na presente sessão legislativa.

Não há, neste momento, limitações circunstanciais
ao poder de reforma constitucional, eis que o País não
se encontra navigência de estado de sítio, de estado
de defesa ou de intervenção federal.

A matéria atende, portanto, aos pressupostos
constantes do art. 60 da Constituição Federal.

No tocante à técnica legislativa, o parágrafo alte
rado não apresenta a expressão "(NR)" ao final, que é
obrigatória quando,se procede a tal alteração, conforme
preceitua a Lei Complementar nº 95, de 26-2-98, em
seu art. 12, 111, d~ Tal adequação poderá ser feita, con
tudo, quando daapreciação da proposta na comissão
especial a ser criada para este fim.

Em face do exposto, nosso voto é pela admis
sibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nº
236, de 2004.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2004. - Depu
tado Roberto Magalhães, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e, Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 236/2004, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhotes Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presid~nte, José Mentor

e Roberto Magalhães - Vice-Presidentes, Almir Moura,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Carlos Mota, Cleonâncio Fonseca, Edna Ma
cedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin,
João Almeida, José Divirio,José Eduardo Cardozo, José
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Maurício Rands, Mendes
Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso,
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger
mano, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago,
Zenaldo CoutinhÓ, Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Al
meida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Badu
Picanço, Custódio Mattos, Eduardo Cunha, Fernando
Coruja, JaimeMa:rti~s;João Fontes, João Mendes de
Jesus, José Pimentel; Julio m~lgadd, Laura Carneiro,
Luiz Alberto, Luiz Couto, Mabro BJnevides, Moroni

:'. ' " ':: .. 1

Torgan, Neucirnar Fraga .eRicardo Barros.
'Sala da Cpmissão,'24 de nov~mbro de 2005. 

Deputado Antonio t:arl~s Biscaia, IPresidente.
: :,,:: :. " ,', :!': ' :

PROJETO DE LEI.N2 7.495':8, DE 2002
, ,I ," " ", ~ :'I:_ ",: ' , ', ,'I

. (Do Sr.:CabdJÚlio)

Determina1que aintemação de meno
res infratoress~jaefeiuadanas proximida
des do t:Iomicílic> de seus Ipais ou respon
sáveis; tendop~rece~es:cita Comissão de
Seguridade ~9éial e~amília, pela rejeição
(relatol',:DEP.REMITRINTAJ) e da Comissão
de Fina~ç~seTtibutação,~elanão implica
ção d~thatéria~o~aumento ou diminuição
da receita ou~adespesa públicas, não ca
bendo pronunciamento quanto à adequa
çãofinancei~ae:orçamentâria(relator: DEP.
ADEMIR CAMIUO)~

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
,

de Social e Fa:mflia; Finanças e Tributação (Art.
54); Constituição e Justiça ede Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusivapelas Comissões - Art. 2411.
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Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação

I - Relatório

O projeto em exame pretende determinar que
as unidades de atendimento a menores infratores se
jam construídas e instaladas de forma a possibilitar
que aqueles permaneçam próximos ao domicílio ou
residência de seus pais ou responsáveis. Pretende
ainda estabelecer regras para atendimento de tais
menores.

A Comissão de Seguridade Social e Família re
jeitou unanimemente o projeto em sessão de 14 de
setembro de 2005.

No prazo regulamentar não foram apresentadas
emendas nesta Comissão.

É o nosso relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos da letra h do inciso IX do art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe
a esta Comissão exclusivamente o exame dos "aspec
tos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer
proposições que importem aumento ou diminuição da
receita ou da despesa pública, quanto à sua compati
bilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual:'

A matéria tratada no projeto em exame não tem
repercussão direta nos Orçamentos da União, eis que
apenas tem caráter normativo.

Diante do exposto, somos pelo não implicação
da matéria em aumento de despesa ou diminuição da
receita ou da despesa da União, não cabendo a este
órgão técnico realizar exame de adequação quanto
aos aspectos financeiro e orçamentário públicos do
Projeto de Lei nº 7.495-A, de 2002.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2005. 
Deputado Ademir Camilo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei nº 7.495-A/02, nos termos
do parecer do relator, Deputado Ademir Camilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha,

Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes;
Coriolano Sales, Delfim Netto, Félix Mendonça, Fer
nando Coruja, Francisco Dornelles, João Magalhães,
José Carlos Machado, José Militão, José Pimentel, Luiz
Carreira, Marcelino Fraga, Max Rosenmann, Moreira

Franco, Mussa Demes, Nazareno Fonteles, Pauderney
Avelino, Pedro Novais, Roberto Brant, Silvio Torres,
Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure, Yeda
Crusius, Ademir Camilo. Antonio Cambraia, Geraldo
Thadeu e Júlio Cesar.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 1.811-8, DE 2003
(Da Sra. Laura Carneiro)

Acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação (relator: DEP. JOSÉ UNHARES);
e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo (relatora:
DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - art. 24, 11.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe visa a alterar o Es
tatuto da Criança e do Adolescente, para nele incluir
o artigo 258-A.

A modificação intenta conferir destinação legal às
penas de multa devidas em razão de infrações admi
nistrativas, as quais seriam destinadas ao custeio do
atendimento a crianças e adolescentes dependentes
químicos, por prazo de até seis meses, em clínicas
especializadas no tratamento de alcoólatras e toxi
cômanos. A multa poderia, ainda, ser substituída por
prestação de serviços à comunidade, por até vinte e
quatro meses, nas clínicas públicas ou privadas aci
ma mencionadas, a critério do juiz, com a aceitação
do infrator.

Distribuído à Comissão de Seguridade Social e
Família, o projeto foi nela aprovado.

Vem agora a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, que deve manifestar-se quanto
a sua admissibilidade e ao seu mérito.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o
projeto em exame não apresenta vícios, pois foram

,-----------------------------_._-~~----~
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observadas as disposições constitucionais relativas
à competência legislativa da União, às atribuições do
Congresso Nacional e à iniciativa.

Também não são encontrados vícios relativos à
constitucionalidade. material.

Quanto à juridicidade, a proposição não apresenta
vícios tocantes à inovação, à efetividade, à coercitivi
dade e à generalidade. A par de se consubstanciar na
espécie normativa adequada, suas disposições não
conflitam com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto à técnica legislativa, há pequena modi
ficação a fazer, para adequá-Ia à Lei Complementar
nº 95, de 1998.

Quanto ao mérito, deve ser acolhido o projeto de
lei ora em exame, que vem concretizar um fim já con
tido na lei, mediante destinação de recursos ao aten
dimento de jovens dependentes químicos.

É conveniente, a par disso, a possibilidade de
substituir a multa pela prestação de serviços à comu
nidade, a ser desenvolVida em clínicas de tratamento
de jovens.

Assim, somos pela constitucionalidade e pela ju
ridicidade da proposição em exame e, no mérito, pela
sua aprovação na forma do Substitutivo que ora apre
sento, para adequá-Ia à boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2005. - Depu
tada Sandra Rosado, Relatora.

SUBSTITUTIVO DA RELATORA
AO PROJETO DE LEI Nº 1.811, DE 2003

Acrescenta o artigo 258-A à Lei nº
8.069, de 13 de junho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o artigo 258-A à Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vi
gorar acrescida do seguinte artigo:

'"Art. 258-A As penas de multa previstas
neste Capítulo para as infrações administra
tivas serão destinadas ao custeio do atendi
mento a crianças ou adolescentes dependen
tes químicos, por prazo de até seis meses,
em clínicas especializadas em tratamento a
alcoólat~as e toxicômanos.

Parágrafo único. A multa poderá ser subs
tituída por prestação de serviços à comuni
dade, por prazo de até vinte e quatro meses,
nas clínicas públicas ou privadas previstas
no capl!1 deste artigo, a critério do juiz e com

a aceitação da substituição pelo infrator, em
benefício de crianças e adolescentes depen
dentes químicos:'

Art. 3º Esta lei entra em vigor em trinta (30) dias,
a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2005.- Depu
tada Sandra Rosado, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo, do Projeto de Lei nº 1.811-A/2003, nos
termos do Parecer da Relatora, Deputada Sandra
Rosado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, Roberto

Magalhães - Vice-Presidente, Ademir Camilo, Almir
Moura, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio
Fonseca, Darci Coelho, Edna Macedo, Gonzaga Pa
triota, InaldoLeitão, Jefferson Campos, João Almeida,
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Maurício Hands, Mendes
Ribeiro Filho,. Nelson Péllegrino, Nelson Trad, Odair
Cunha, PaulO Afonso, PaUlo Magalhães, Professor
Luizinho, Sandra Rosado, Sigmaringa Seixas, Vicen
te Arruda, Agnaldo Muniz, Almeida de Jesus, Badu
Picanço, Celso Russomanno, Colben Martins, Corio
lano Sales, Eduardo Cunha, Isaías Silvestre, Jaime
Martins, João Fontes, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Léo Alcânta~a, Luiz Alberto, Matlro Benevides, Mus
sa Demes, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Rubens
Otoni e Sandes Júnior.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Ahfonio Carlos Biscaia, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC

Acrescenta o artigo 258-A à Lei nº
8.069, de 13 de junho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o artigo 258-A à Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vi
gorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 258-A As penas de multa previstas
neste Capítulo para as infrações administra-
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tivas serão destinadas ao custeio do atendi
mento a crianças ou adolescentes dependen
tes químicos, por prazo de até seis meses,
em clínicas especializadas em tratamento a
alcoólatras e toxicômanos.

Parágrafo único. A multa poderá ser subs
tituída por prestação de serviços à comuni
dade, por prazo de até vinte e quatro meses,
nas clínicas públicas ou privadas previstas
no caput deste artigo, a critério do juiz e com
a aceitação da substituição pelo infrator, em
benefício de crianças e adolescentes depen
dentes químicos."

Art. 3º Esta lei entra em vigor em trinta (30) dias,
a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Antonio Carlos 8iscaia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.833-8, DE 2003
(Do Sr. Hamilton Casara)

Dispõe sobre a utilização de áreas
de várzeas e de preservação permanente
na Amazônia Legal; tendo pareceres: da
Comissão da Amazônia, Integração Nacio
nal e de Desenvolvimento Regional, pela
aprovação, com substitutivo (relatora: DEP.
MARIA HELENA); e da Comissão de Agri
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desen
volvimento Rural, pela aprovação deste e
do substitutivo aprovado pela Comissão
da Amazônia, Integração Nacional e de De
senvolvimento Regional (relator: DEP. DR.
RODOLFO PEREIRA).

Despacho: Às Comissões de: Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Re
gional; Agricultura, Pecuária. Abastecimento
e Desenvolvimento Rural; Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural

I - Relatório

O projeto de lei ora em apreciação. em seu art.
1º, permite a utilização das áreas de várzea e de pre
servação permanente na Amazônia Legal, desde que
aproveitadas para atividade agroflorestal e extrativista
pelas populações tradicionais, ribeirinhas e por proprie
tários ou possuidores de pequena propriedade rural ou

de posse rural familiar. conforme definição constante
no Código Florestal.

Considera de interesse social as atividades que
nomeia em seu art. 1º, desde que exercidas pelas
comunidades, proprietários e possuidores referidos.
Ainda assim. exige autorização ou licença ambiental
específica e prévia.

A proposição já foi apreciada pela Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional, tendo sido aprovada com substitutivo apre
sentado pela Deputada Maria Helena. Com o substi
tutivo, a proposição passou a alterar a Lei nº 4.771 . de
1965 - o novo Código Florestal-, deixando de propor
a criação de uma nova lei.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

Este, o relatório.

11 - Voto do Relator

É de competência da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
conforme assevera o art. 32 do Regimento Interno, as
matérias relativas à agricultura, bem como à organi
zação do setor rural e às condições sociais no meio
rural. Desta feita, cabe à relatoria analisar a questão
sob este prisma.

O nobre Deputado Hamilton Casara, autor do pro
jeto, foi bastante perspicaz ao apontar a falha existente
na MP nº 2.166/2001. A referida Mp, em seu art. 1º,
inciso V, ao definir os casos tidos como de interesse
social, enquadrou. no item b, "as atividades de manejo
agroflorestal sustentável praticadas na pequena pro
priedade ou posse rural familiar, que não descaracte
rizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função
ambiental da área" . Assim sendo, tratou como iguais
as enormes diferenças regionais existentes em nos
so País, sem considerar as peculiaridades envolvidas
no modo de produzir das populações tradicionais da
Amazônia Legal.

Essas populações não foram abrangidas pe
las alterações propostas pela referida MP ao Código
Florestal e, portanto, ficaram impossibilitadas de dar
continuidade às suas atividades produtivas. Como res
saltou a relatora do projeto na Comissão da Amazônia.
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional
- CAINDR, as populações tradicionais manejam a
floresta e, indubitavelmente, a usam de maneira sus
tentável. dado que, há séculos, tiram seu sustento da
região, utilizando a área de preservação permanente
sem que a mesma seja degradada.

Cabe esclarecer que a Medida Provisória repre
sentou um avanço na gestão ambiental, ao flexibilizar,
por exemplo. o percentual que deve ser destinado à

---~--------------------........_---- ,--------------,p~-~.
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reserva legal em propriedades localizadas na região
amazônica. No entanto, quando analisamos o item b
do inciso V do art. 1º, verificamos a falha grosseira
cometida pelo legislador ao desconsiderar as popula
ções tradicionais, que seriam os principais alvos deste
regulamento, por praticarem, basicamente, atividades
em áreas de preservação permanente.

Ademais, da maneira posta, não só as popula
ções tradicionais estão sendo penalizadas, mas tam
bém, os agricultores familiares tornaram-se vítimas do
arranjo legal mal construído. Isto porque a redação dá
margem para que o órgão ambiental sempre interprete
como prejudiciais à função ambiental as atividades de
manejo agroflorestal sustentável realizadas por eles,
em áreas de preservação permanente. Quando não,
consideram que há descaracterização da cobertura
vegetal, não podendo, portanto, serem autorizadas
as atividades produtivas, conforme preconiza o art. 4º
do Código Florestal.

Oportuna, também, a avaliação da melhor forma de
se regulamentara questão apresentada. A proposição
oferecida à Casa o foi em forma de lei, embora regula
mentasse assunto já contido na Lei nº 4.771. Tal vício foi
sanado com o substitutivo aprovado na GAINDR, que
attera a lei já existente.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 2.833, de 2003, na forma do substitutivo
aprovado na CAINDR.

Sala da Comissão, 10 de nov~mbro de 2005. 
Deputado Dr.Rodolfo Pereira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de
Lei nº 2.833/2003, nos termos do Substitutivo adotado
pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e
de Desenvolvimento Regional,nos termos doParecer
do Relator, Deputado Dr. Rodolfo Pereira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Caiado - Presidente, Luis Carlos Heinze,

Francisco Turra e Assis Miguel do Couto - Vice-Presi
dentes, Abelardo Lupion, Adão Pretto, Almir Sá, Car
los Dunga, Carlos Melles, Dr. Rodolfo Pereira, Enéas,
João Grandão, João Lyra, Josias Gomes, Leandro
Vilela, Moacir Micheletto, Nelson Marquezelli, Odílio
Balbinotti, Orlando Desconsi, Osvaldo Coelho, Vander
Loubet, Waldemir Moka, Wilson Cignachi, Xico Grazia
no, Zé Gerardo, Zé Lima, Zonta, Afonso Hamm, Airton
Roveda, Betinho Rosado, Carlos Alberto Leréia, Mauro
Lopes, Odair Cunha,Tatico e Vadinho Baião.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Ronaldo Caiado, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.109-A, DE 2004
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Altera a redação do art. 61 do Código
Penal, que trata do conceito de reincidên
cia para efeitos penais; tendo parecer: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela inconstitucionalidade, inju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição (relator: DEP. LUIZ EDUARDO
GREENHALGH).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania Parecer Vencedor (do
Sr. Dep. Luiz EdUardo Greenhalgh)

I - Relatório

O projeto de lei em destaque pretende alterar a
redação do art. 63 do Código Penal, para estabelecer
novo conceito de reincidência para fins penais.

A proposta de alteração da redação tem o se
guinte teor:

"Art. 63. Verifica-se a reincidência quando:

a) o agente comete novo crime, depois
de condenado no País ou no exterior, por crime
anterior, ainda que pendente o julgamento de
recurso especial ou recurso extraordinário; ou

b) o agente tiver sofrido medida de in
ternação por ato infracional, conforme descrito
no Estatuto da Criança e do Adolescente, ins
tituído pela Lei n.º 8.069, de 1990, a exceção
daqueles considerados pela lei como de menor
potencial ofensivo. (NR)"

Consoante a justificação apresentada, objetiva-se
com este Projeto corrigir dua.s falhas no sistema penal.
A primeira diz respeito à atual regra de reincidência, que
apenas se caracteriza quando novo crime é cometido após
o trânsito em julgado de crime anterior, o que dá ensejo à
interposição de recursos protelatórios. A outra refere-se
ao ato infracional punido com medida de internação, o
qual não é considerado para fins de reincidência, após o
agente completara ma.ioriGlade. Essa norma, segundo se
argumentou, permite que "menores homicidas e latrocidas"
sejam beneficiados com a condição de primário.

A proposição está sujeita à apreciação em ple
nário da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania o exame da constitucionalidade, juri-
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dicidade, técnica legislativa e mérito da presente pro
posição, em atenção ao disposto no art. 32, IV, "a" e
"e" do Regimento Interno.

Sob o enfoque da constitucionalidade formal, os
projetos não apresentam vícios, porquanto observadas
as disposições constitucionais pertinentes à compe
tência da União para legislar sobre a matéria (art. 22,
I), do Congresso Nacional para apreciá-Ia (art. 48) e
à iniciativa (art.61).

Quanto ao cunho material da análise de consti
tucionalidade, necessário ressaltar que as alterações
propostas ferem inúmeras garantias fundamentais es
tabelecidas pela Constituição Federal, notadamente o
direito à presunção de inocência e à coisa julgada.

Com relação à presunção de inocência. segun
do a proposição em exame, a reincidência ficaria ca
racterizada mesmo antes de transitada em julgado a
sentença penal condenatória. Ou seja, o réu poderia
ser considerado culpado na pendência de recurso es
pecial ou extraordinário, o que contraria frontalmente
o disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição da
República

"LVII- ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;"

No que se refere à coisa julgada, verifica-se que
o Projeto de Lei em análise vai de encontro à disposi
ção do art. 5º, XXXVI, da CF: "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julga
da." Sabe-se que coisa julgada é a eficácia que torna
imutável a sentença, não mais sujeita a recurso. Por
tanto, admitir a configuração da reincidência antes de
formada a coisa julgada constitui, data venia, flagrante
afronta ao mencionado dispositivo constitucional.

O Projeto de Lei em foco está, com a devida vê
nia, eivado de inconstitucionalidade, por contrariar as
disposições contidas nos mencionados incisos XXXVI
e LVII do art. 5º da Constituição Federal.

No que toca à juridicidade, considero que o pro
jeto não foi elaborado em inteira conformidade com
os princípios gerais vigentes no ordenamento jurídico,
considerando-se, assim, injurídico.

Em relação à técnica legislativa, o projeto atende
ao disposto na Lei Complementar 95/1998.

No mérito, as seguintes considerações devem
ser feitas sobre o projeto em análise.

Analisando-se o conteúdo do Projeto em comento,
verifica-se que ocorre uma ampliação das situações em
que a reincidência ficará caracterizada, uma vez que,
pela regra atual, manifestação da teoria ficta adotada
pelo Código Penal, para sua configuração exige-se a
prática de novo crime após o trânsito em julgado da
sentença condenatória por crime anterior, consoante
dispõe o art. 63, in verbis:

"Verifica-se a reincidência quando o agente come
te novo crime, depois de transitar em julgado a senten
ça que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado
por crime anterior."

A primeira hipótese do Projeto estabelece que a
reincidência se dará com a prática de novo crime após
a condenação por crime anterior, ainda que pendente
recurso especial ou extraordinário. Ou seja, institui-se
uma situação mais gravosa ao agente, e suprime-se
lhe alguns direitos, sem que tenha sido definitivamente
condenado, em clara afronta ao princípio constitucio
nal da presunção de inocência ou não-culpabilidade,
insculpido no citado art. 5°, LVII.

A reincidência, como o próprio nome indica, é
instituto de que se vale o legislador para tratar mais
rigorosamente aquele agente que repetiu a prática do
crime. Ocorre que, em razão do princípio supracitado,
enquanto não transitar em julgado a sentença penal
condenatória, não há como se considerar o agente cul
pado pela prática do crime e, portanto, não poderá ele
ser reincidente. Dispor diversamente viola o princípio:
constitucional da presunção de inocência.

Na justificativa ao Projeto, afirma-se que nenhum
prejuízo haveria ao direito do sentenciado, visto que,
em caso de reforma da sentença condenatória no STJ
ou STF, a pena aplicada ao novo crime seria ajustada
pelo Juízo da Execução. Esse entendimento, s.m.j.,
não atende às situações que podem ser geradas pela
aplicação da reincidência.

Nos termos da legislação penal, a reincidência
gera os seguintes efeitos:

- agrava a pena (art. 61, I, CP);
- no concurso de agravantes, é considerada cir-

cunstância preponderante (art. 67, CP);
- impede a concessão da suspensão condicional

da pena - sursis (art. 77, I, CP):
- aumenta o prazo de cumprimento da pena para

a obtenção do livramento condicional (art. 83, 11, CP);
- aumenta o prazo da prescrição da pretensão

executória (art. 110, caput. CP);
- interrompe a prescrição (art. 117, VI).
No que tange à aplicação da pena, observa-se

que não há previsão na lei da possibilidade de "ajuste"
da pena, em caso de reforma da sentença nas instân
cias extraordinárias. Assim, na ausência de dispositivo
autorizador desse ajustamento, não seria possível efe
tuar alteração do conteúdo da sentença condenatória
(quantificação da pena) no Juízo da Execução.

Além do que a reincidência não apenas é fator
de agravamento da pena, mas impede a concessão de
sursis e prorroga a obtenção do livramento condicional,
ou seja. tem efeitos na aquisição de direitos subjetivos
do acusado. Se, como se pretende, a reincidência não

,--~----------------
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mais exigir o trânsito em julgado, a lei estará restrin
gindo a possibilidade de obtenção desses direitos, em
contrariedade à Constituição, que adotou o princípio
da presunção de inocência, ou seja, o acusado é ino
cente durante o desenvolvimento do processo e seu
estado só se modifica por uma sentença final com o
trânsito em julgado.

Necessário reiterar, ainda, que o projeto ofende
o instituto da coisa julgada previsto no referido artigo
5º, XXXVI, CF. Tal instituto é decorrente de decisões
judiciais transitadas em julgado, das quais a sentença
não é mais impugnável, uma vez ultrapassada a fase
recursal, quer por não ter sido interposto o recurso,
quer porque o recurso não foi conhecido por intem
pestividade, quer porque foram esgotados todos os
meios rec'ursais.

A segunda hipótese prevista no Projeto objetiva
considerar, para efeitos de reincidência, o crime pra
ticado pelo menor de dezoito anos, denominadO pelo
art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de
ato infraCional, ressalvando os delitos considerados
de nienor potencial· ofensivo.

Essa inovação, data venia, também não se coa
duna com o sistema constitucional.

O ar1t. .228 da Constituição prescreve que "são
penalmente inimputáveis os menores de dezoito an<?s,
sujeitos às normas de legislação ~special". Esse dIs
positivo estabelece uma. presunçao absoluta de que
o menor de dezoito anos é inteiramente incapaz de
entender o caráte~r ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento (art.26do Código
Penal), e por conseguinte, diante da inimputabilidade,
exclui-se a culpabilidade.

Desse modo, impor ao acusado situação mais gra
vosa emrazão de conduta praticada sem que pudesse,
na ocasião, ser a ele imputado, contraria o princípio da
culpabilidade e o ~rt. 228 da Constituição.

Há que se salientar ainda que, consoante se de
preende da leitura do Estatuto da Criança e do Ado
lescente, nem sempre omenor punido com internação
praticou ato infracidnal de natureza grave.

Dispõe o art. 122 que a medida de internação será
aplicada quando se tratar de ato infracional praticado com
violência ou grave ameaça (inc. I), re~eração no cometimen
to de outras infrações graves (inc. 11) e por descumprimento
reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta
(inc. 111). Observe~seque neste último caso a gravidade do
del~o não é requisitÓ para a aplicação da internação, o que
não foi aventado najustifica:tiva ao Projeto.

Por todo o exposto, meu voto é pela inconstitu
cionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa e no
mérito, pela sua rejeição.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2005. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei nQ 3.109/2004, nas termos do Pare
cerdoDeputado Luiz Eduardo Greenhalgh, designado
Relator do vencedor. O parecer do Deputado Wagner
Lago passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, José Mentor

e Roberto Magalhães - Vice-Presidentes, Almir Moura,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Carlos Mota, Cleonâncio Fonseca, Edna Ma
cedo, Gonza.ga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin,
João Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Roberto Arruda, Jufza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Maurício Rands, Mendes
Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso,
Paulb Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger
mano, SandraRosadç, Sérgio Miran~a, Wagner Lago,
Zen~ldo Coutinho, Agnaldo Muniz. Albérico Filho, Al
meida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Badu
Picanço, Custódio Mattos, Eduardç Cunha; Fernando
Coruja, Jaime Martins, João Fontes,' João Mendes de
Jesus, José Pimente,l, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Luiz Alberto Luiz C6utó, Mauro 8ênevides, Moroni

, : .:', 'I,' ': ,.," " ;,':,' :",'

Torgan,. Neucirriar Fi'agae RicardoiBarros.
'. Sala.da Comis~ão,'24 de nbtêmbro de 2005.

Deputado Antonio Carlos Biscaiá,' Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

O projeto de lei em questão busca alterar a re
dação do art. 63 do CódigoPenal-' e não a do art. 61,
como noticia a ementa, a fim de que seja verificada a
reincidência quando:

a) o agente cometer novo crime, depois
condenado no País ou no exterior, por crime
anterior, ainda que pendente o julgamento
de recurso especial ou recurso extraordiná
rio; ou

b) o agente tiver sofrido medida de in
ternação por ato infracional, conforme descrito
no Estatuto da Criança e do Adolescente, ins
tituído pela Lei nQ 8.069, de 1990, à exceção
daqueles considerados pela lei como de menor
potencial ofensivo.

De acordo com a justificação, trata-se, em primeiro
lugar, de evitar que os réus condenados em segunda
instância abusem dos recursos especial e extraordi-
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nário, buscando evitar a reincidência no caso da prá
tica de outro crime, dado que, pela lei atual, apenas a
condenação definitiva a enseja.

A par disso, busca-se evitar, igualmente, que maio
res de dezoito anos sejam considerados réus primários.
mesmo quando, anteriormente, tenham praticado ato
infracional em virtude do qual sofreram a internação
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conclui a justificação que a proposição irá reforçar
a prevenção geral e desestimular a reincidência crimi
nal, com reflexo direto nos índices de criminalidade.

A apreciação final caberá ao plenário da Câmara
dos Deputados.

É o relatório.

11- Voto

A proposição atende ao pressuposto de consti
tucionalidade, na medida em que é competência da
União e atribuição do Congresso Nacional legislar sobre
Direito Penal, sendo legítima a iniciativa e adequada a
elaboração de lei ordinária.

A juridicidade acha-se, igualmente, preservada.
porquanto não são ofendidos princípios informadores
do ordenamento pátrio.

A técnica legislativa pode ser aperfeiçoada, apon
tando-se na ementa o artigo correto a ser alterado, com
a inclusão de artigo inaugural com o objeto da lei. a indi
cação de nova redação e a alteração do art. 64 do Código
Penal, que se impõe em face da alteração do art. 63.

No mérito, vejo com bons olhos a aprovação do
presente projeto de lei.

Os recursos extraordinário e especial são uma
exigência do sistema federativo, pois há necessidade
de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri
bunal de Justiça exerçam um efetivo controle tanto da
aplicação das normas constitucionais como do direito
federal, pelos demais juízes e tribunais dos Estados e
das diferentes regiões da Justiça Federal.

No entanto, são recursos de natureza excepcio
nal, o que justifica ser o seu conhecimento, por parte
dos citados tribunais superiores, sujeito aos filtros pre
vistos, respectivamente, nos arts. 102,111, e 105,111, da
Carta Política de 1988.

Como corolário dessa natureza excepcional, e
de acordo com o art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038, de 28
de maio de 1990, os recursos extraordinário e espe
cial são recebidos apenas no efeito devolutivo. Assim.
sua interposição não tem efeito suspensivo, que impe
ça a execução dos feitos julgados em única ou última
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal.

Portanto. a condenação criminal, afirmada ou con
firmada pela segunda instância, deve ser suficiente para
ensejar a reincidência, como proposto pela proposição, o
que deverá evitar a interposição de recursos aos tribunais
superiores absolutamente desprovidos de fundamentação

e sem qualquer possibilidade de êxito, somente com fins
procrastinatórios e para evitar o trânsito em julgado, hoje
requisito para a caracterização do instituto.

Por outro lado, o adolescente que tiver sido in
ternado e que, depois de atingir a maioridade penal,
volte a delinqüir, antes de decorridos cinco anos de
sua internação, deve realmente ser considerado rein
cidente, na medida em que, embora ato infracional não
seja crime, o desvalor da ação que o mesmo carrega
consigo, quando enseja a internação, é igualmente
grave. Nesse sentido, despicienda a menção, no inci
so " do art. 63, ao "ato infracional de menor potencial
ofensivo" - o qual, aliás, não existe.

Em face do exposto, o voto é pela constituciona
lidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do PL nº 3.109, de 2004, na
forma do substitutivo a ele oferecido, em anexo.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004. - Depu
tado Wagner Lago.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 3.109, DE 2004

Altera a redação dos arts. 63 e 64 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera dispositivos do Código Penal

que tratam da reincidência.
Art. 2º Os arts. 63 e 64 do Decreto-lei nº 2.848,

de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 63. Verifica-se a reincidência quando:

I - o agente comete novo crime, depois
de condenado, no País ou no estrangeiro, por
crime anterior, ainda que pendente o julgamen
to de recurso especial ou extraordinário;

11 - o agente houver sido internado em
estabelecimento educacional em virtude da
prática de ato infracional, nos termos da Lei nº
8.069 ,de 13 de julho de 1990 (NR)."

"Art. 64 .
I - não prevalece a condenação anterior,

se entre a data do cumprimento ou extinção da
pena, ou da internação, e a infração posterior
tiver decorrido período de tempo superior a 5
(cinco) anos, computado, no primeiro caso, o
período de prova da suspensão ou do livramen
to condicional, se não ocorrer revogação;

" - (NR)."_

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

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2004. - Depu
tado Wagner Lago.
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PROJETO DE LEI Nº 3.214-A, DE 2004
(Do Sr. Celso Russomanno)

Dispõe sobre a conciliação de conflitos
trabalhistas individuais e coletivos pelas en
tidades sindicais e dá outras providências;
tendo parecer: da Comissão deTrabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejei
ção (relatora: DEP. DRA. CLAIR).

Despacho: Às Comissões de:Trabalho, de .
Administração e Serviço Público; Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO) 11.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O projeto em epígrafe tem por escopo a criação
de câmaras para conciliação de conflitos trabalhistas
individuais ou coletivos sob a administração das enti
dades sindicais.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.

11 - Voto da Relatora

A Lei nº 9.958, de 12-1-2000, incluiu na Consoli
dação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o Título VI-A, para
instituir as Comissões de Conciliação Prévia.

O art. 625-A do texto consolidado permite que
as empresas e os sindicatos .instituam Comissões de
Conciliação Prévia, de composição paritária. com repre
sentantes dos empregados e dos empregadores, para
tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.

Em âmbito de conflitos coletivos do trabalho, já
há igualmente previsão na CLT (Título VI), regulando
os procedimentos de negociação coletiva, pela via das
convenções coletivas e contratos coletivos de trabalho
(arts. 611 e seguintes).

O Ministério do Trabalho e Emprego, ao tratar
das Comissões de Conciliação Prévia, editou as se
guintes Portarias:

Portaria nº 264, de 5-6-2002, que "fixa normas
para o acompanhamento e levantamento de dados
relacionados ao funcionamento das Comissões de
Conciliação Prévia";

Portaria nº 329, de 14-8-2002, que "estabelece
procedimentos para a instalação e o funcionamento
das Comissões de Conciliação Prévia e Núcleos In
tersindicais de Conciliação Trabalhista".

Como se vê, a experiência relativa às Comissões
de Conciliação Prévia é recente, tanto é verdade que o

Ministério do Trabalho e Emprego determinou, a menos
de um biênio, o levantamento de dados sobre esses
órgãos, até mesmo para que se possa, com base em
estatísticas, aferir sua eficácia e eficiência para dispor
sobre os conflitos individuais do trabalho.

Ademais o Governo remeterá em breve, para
análise do Congresso Nacional, proposta legislativa re
ferente à reforma sindical, ocasião em que certamente
tratar-se-á da proposta de modelos para a solução dos
conflitos do trabalho. Esse tema, inclusive, já foi objeto
de discussão no Fórum Nacional do Trabalho.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto
de Lei nº 3.214, de 2004.

Sala da Comissão, 1 de julho de 2004. - Depu
tada Dra.Clair, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão deTrabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.214/2004, nos
termos do Parecer ,da Relatora, Deputada Ora. Clair.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Osvaldo

Reis, Enio Tatico e MarCo Maia - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia; Claudio Magrão, Daniel Almei
da, Ora. Clair, Isaía·s Silvestre. João Fontes, Jovair
Arantes, Lúcia Braga, Milton Cardias, Pedro Henry,
Tarcísio Zimmermann, Vicentinho, Eduardo Barbosa,
Homero Barreto, LéonardoMonteiro, Marcelo Barbieri
e Pedro Canedo.

Sala da: Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3:534-A, DE 2004
(Do Sr. Orlando Fantazzini)

Dispõe sobre a profissão de Pesqui
sador de Mercado, Opinião e Mídia, regula
seu exercício, cria e organiza os Conselhos
Federal e. Regionais e dáoutras providên
cias; tendo parecer: da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação, com substitutivo (relatora:
DEP. DRA.(~LAIR);

Despacho: Às Comissões de: Traba
lho, de Administração e Serviço Público; Fi
nanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICO);
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICO) 11.

Apreciação: Proposição Sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
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1- Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe dispõe sobre as
profissões de Pesquisador e de Técnico de Mercado,
Opinião e Mídia. estabelecendo os requisitos para o
seu exercício.

A proposição determina ainda que os órgãos da
administração pública direta e indireta federal, estadu
al, municipal e do Distrito Federal e as entidades de
direito privado que tenham em seus quadros funcio
nários desempenhando as atividades laborais típicas
das profissões que se pretende regulamentar, deve
rão atualizar as estruturas funcionais e reenquadrar
os Pesquisadores e Técnicos.

Por fim, o Projeto cria os Conselhos Federal e
Regionais de Pesquisadores de Mercado, Opinião e
Mídia, e disciplina sua estrutura e competências.

O Projeto de Lei foi distribuído à Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público (CTASP), à
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas na CTASP.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

A pesquisa de mercado, opinião e mídia é cada
dia mais utilizada como uma ferramenta na formu
lação de estratégias de ação em diversas áreas de
atuação, tais como empresarial, política, educacional
e muitas outras.

Por isso, os institutos de pesquisa são cada vez
mais procurados, como prestadores de serviços especia
lizados, para a realização de pesquisas que servirão de
base para a tomada de decisões que terão implicações
importantes na vida e no patrimônio das pessoas.

É isso que nos leva a concluir pela relevância
da proposição apresentada pelo Deputado Orlando
Fantazzini. É preciso proteger a população do dano
social que pode advir da pesquisa mal formulada. Uma
pesquisa errada. realizada por profissional sem qualifi
cação, pode levar ao fracasso grandes investimentos,
colocar em risco a saúde financeira de muitas empre
sas, eliminar milhares de empregos.

A proteção do interesse público mediante a re
gulamentação da profissão hão pode, porém, se con
verter em reserva de mercado. É necessário garantir a
qualificação do profissional que tem a pesquisa como
atividade finalística de seu trabalho. cujo resultado é
encomendado e utilizado por terceiros. A lei não deve
alcançar, assim. os profissionais para quem a pesqui
sa não é atividade-fim, mas somente uma ferramenta
para o desenvolvimento de outras ações que também
estão sob sua responsabilidade.

Devemos considerar, além disso, as limitações
impostas pela Constituição Federal no que diz respeito
à iniciativa de leis. A criação de conselhos profissionais.
por exemplo, afronta o art. 61, § 1º, inciso li, alínea e,
da Constituição, segundo o qual são de iniciativa priva
tiva do Presidente da República as leis que disponham
sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública.

Também viola o texto constitucional a previsão
contida no art. 7º do Projeto de Lei, que determina a
compatibilização. pelos órgãos públicos, das estruturas
funcionais existentes com as disposições contidas na
lei. Neste caso, deve-se observar o art. 61, § 1º, inciso
li, alíneas a e c, que determina serem de iniciativa pri
vativa do Presidente da República as leis disponham
sobre a criação de cargos, funções ou empregos públi
cos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração e também aquelas que dispõem
sobre servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico. provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Não podemos esquecer, além disso.
que é competência privativa do Presidente da Repú
blica dispor, mediante decreto. sobre a organização e
funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesas nem criação ou extinção
de órgãos públicos (art. 84, inciso VI, alínea a).

Nos âmbitos estadual e municipal, essas com
petências são atribuídas, respectivamente, a gover
nadores e prefeitos.

Por todos esses motivos, elaboramos substitutivo
com a intenção de aperfeiçoar o Projeto de Lei e su
primir as inconstitucionalidades verificadas.

Diante do exposto, manifestamos pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 3.534, de 2004. na forma do
substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2005. - Depu
tada Dra. Clair, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 3.534 DE 2004

Regulamenta as profissões de Pes
quisador de Mercado, Opinião e Mídia e de
Técnico de Pesquisa de Mercado, Opinião
e Mídia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício das profissões de Pes

quisador de Mercado, Opinião e Mídia e de Técnico de
Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia em todo o terri
tório nacional, observadas as disposições desta lei.

Art. 2º É condição para o exercício da profissão de:

I - Pesquisador de Mercado, Opinião e
Mídia: a conclusão de curso de nível superior
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ou de pós-graduação cujo conteúdo curricular
abranja métodos e técnicas de pesquisa cien
tífica e estatística aplicada à pesquisa, bem
como teorias sociais e psicológicas;

11- Técnico de Pesquisa de Mercado,
Opinião e Mídia:

a) a conclusão de curso de educação
profissional técnico de nível médio reconhe
cido pelo Ministério da Educação, cujo conte
údo curricular abranja métodos e técnicas de
pesquisa; ou

b) a conclusão de curso de nível médio e
de treinamento específico proporcionado por
instituto ou órgão de pesquisa.

Parágrafo único. É garantido o direito da
queles quê tenham exercido as profissões de
Pesquisador de Mercado, Opinião e Mídia ou
de Técnico de Pesquisa de Mercado, Opinião
e Mídia, .por mais de dois anos, até a data da
publicação desta lei, independentemente das
exigências contidas neste artigo.

Art. 3º Pesquisador de Mercado, Opinião e Mí
dia é o profissional que, por encomenda de cliente,
planeja ou realiza pesquisa, de forma autônoma ou a
serviço de institutóde pesquisa, desenvolvendo, entre
outras, as seguintes ativ,idades, compatíveis com sua
formação profissional:

I -- atividade processual e coordenada
de investigação dos problemas sociais, cultu
rais, mercadológicos, econômicos e políticos,
através de método.de coleta de informações,
ampliando ocohhécimento e subsidiando a
busca de soluções;

II -gerenciamento e execução do pro
cesso de bbten'ção dos dados, análise dos
resultados, comunicação das conclusões e
recomendações de solução;

111 - transformação das informações obti
das mediarite pesquisas e dados secundários
em inteligênl::ia mercadológica e pensamento
estratégico; com foco na solução do problema
de pesquisa, dentro dos padrões éticos e de
qualidadeCi~ntífica.

Art. 4º Técnisb de Pesquisa de Mercado, Opinião
e Mídia é o profissional qUe, sob a supervisão de Pes
quisador de Merca.do,Opinião e Mídia, participa da co
leta, tabulaçãde pre-'análise de dados para realização
da pesquisa de mercado, opinião e mídia.

Art. 5º Á prJstação dê serviços pelos profissio
nais de que trata esta Lei, quando se tratar de serviço
caracteristicamente eventual, será feita mediante con
trato de trabalho por prazo determinado.

Parágrafo único. O contrato de trabalho
de que trata este artigo deve conter:

I - qualificação das partes contratantes;
11 - definição de responsabilidades;
111 - especificação das atividades a se-

rem desenvolvidas;
IV - remuneração e forma de pagamento;
V - jornada de trabalho;
VI-local de prestação dos serviços;
VII - prazo para a realização do trabalho.

Art. 6º É vedado ao Pesquisador de Mercado,
Opinião e Mídia e ao Técnico de Pesquisa de Merca
do, Opinião e Mídia:

I - prejudicar, por dolo ou culpa, os inte
ressesque lhe forem confiados;

11 - violar o sigilo profissional.

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

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2005. - Depu
tada Ora. Clair, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de
Lei nº 3.534/2004, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Ora. Clair.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Osvaldo

Reis, Enio Tatico e Marco Maia - Vice-Presidentes, Car
los Alberto Leréia, Cláudio Magrão, Daniel Almeida, Ora.
Clair, Isaías Silvestre, João Fontes, Jovair Arantes, Lúcia
Braga, Milton Cardias, Pedro Henry, Tarcísio Zimmer
mann, Vicentinhd, Eduardo Barbosa, Homero Barreto,
Leonardo Monteiro, Marcelo Barbieri e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.534, DE 2004

Régulamenta as profissões de Pesquisa
dor de Mercado, Opinião e Mídia e deTécnico
de Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício das profissões de Pes

quisador de Mercado, Opinião e Mídia e de Técnico de
Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia em todo o terri
tório nacional, observadas as disposições desta lei.

Art. 2º É condição para o exercício da profissão de:

I - Pesquisador de Mercado, Opinião e
Mídia: a conclusão de curso de nível superior
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ou de pós-graduação cujo conteúdo curricular
abranja métodos e técnicas de pesquisa cien
tífica e estatística aplicada à pesquisa, bem
como teorias sociais e psicológicas;

11 - Técnico de Pesquisa de Mercado,
Opinião e Mídia:

a) a conclusão de curso de educação
profissional técnicode nível médio reconheci
do pelo Ministério da Educação, cujo conteú
do curricular abranja métodos e técnicas de
pesquisa; ou

b) a conclusão de curso de nível médio e
de treinamento específico proporcionado por
instituto ou órgão de pesquisa.

Parágrafo único. É garantido o direito da
queles que tenham exercido as profissões de
Pesquisador de Mercado, Opinião e Mídia ou
de Técnico de Pesquisa de Mercado, Opinião
e Mídia, por mais de dois anos, até a data da
publicação desta lei, independentemente das
exigências contidas neste artigo.

Art. 3º Pesquisador de Mercado, Opinião e Mí
dia é o profissional que, por encomenda de cliente,
planeja ou realiza pesquisa, de forma autônoma ou a
serviço de instituto de pesquisa, desenvolvendo, entre
outras, as seguintes atividades, compatíveis com sua
formação profissional:

I - atividade processual e coordenada
de investigação dos problemas sociais, cultu
rais, mercadológicos, econômicos e políticos,
através de método de coleta de informações,
ampliando o conhecimento e subsidiando a
busca de soluções;

11 - gerenciamento e execução do pro
cesso de obtenção dos dados, análise dos
resultados, comunicação das conclusões e
recomendações de solução;

III-transformação das informações obti
das mediante pesquisas e dados secundários
em inteligência mercadológica e pensamento
estratégico, com foco na solução do problema
de pesquisa, dentro dos padrões éticos e de
qualidade científica.

Art. 4º Técnico de Pesquisa de Mercado, Opinião
e Mídia é o profissional que, sob a supervisão de Pes
quisador de Mercado, Opinião e Mídia, participa da co
leta, tabulação e pré-análise de dados para realização
da pesquisa de mercado, opinião e mídia.

Art. 5º A prestação de serviços pelos profissio
nais de que trata esta Lei, quando se tratar de serviço
caracteristicamente eventual, será feita mediante con
trato de trabalho por prazo determinado.

Parágrafo único. O contrato de trabalho
de que trata este artigo deve conter:

I - qualificação das partes contratantes;
11 - definição de responsabilidades;
III - especificação das atividades a se-

rem desenvolvidas;
IV - remuneração e forma de pagamento;
V - jornada de trabalho;
VI - local de prestação dos serviços;
VII - prazo para a realização do trabalho.

Art. 6º É vedado ao Pesquisador de Mercado,
Opinião e Mídia e ao Técnico de Pesquisa de Merca
do, Opinião e Mídia:

I - prejudicar, por dolo ou culpa, os inte
resses que lhe forem confiados;

11 - violar o sigilo profissional.

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

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.147-8, DE 2004
(Do Sr. Jurandir Boia)

Dispõe sobre o florestamento das ma
tas ciliares dos reservatórios de hidrelétri
cas; tendo pareceres da Comissão de Minas
e Energia, pela rejeição deste e dos de nºs
4.28112004 e 4.628/2004, apensados (relator:
DEP. PASTOR AMARILDO); e da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus
tentável, pela rejeição deste e dos de nºs
4.28112004 e 4.628/2004, apensados (relator:
DEP. LUCIANO ZICA).

Despacho: Às Comissões de Minas e
Energia; Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Constituição e Justiça e de Ci
dadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am
biente e Desenvolvimento Sustentável

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 4.147, de 2004, visa obrigar
empresas concessionárias de usinas hidrelétricas em
funcionamento a reflorestarem os reservatórios numa
faixa de 100 m em torno do corpo d'água. Para as no
vas usinas, as condições para o florestamento serão
estabelecidas nos Estudos de Impacto Ambiental e res
pectivos Relatórios de Impacto Ambiental ElA/RIMA).
O autor justifica a proposiçãb argumentando que o flo-

____..... •__- ~ .-~..-i"~""~,
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restamento em torno dos reservatórios é necessário
para aumentar a vida útil deste, prevenindo a erosão
e o assoreamento.

O Projeto de Lei nº 4.281/04, de autoria do Depu
tado Pastor Francisco Olímpio, tem por fim obrigar as
empresas de abastecimento d'água a fazerem o flo
restamento em redor dos reservatórios, numa faixa de
150 m. Da mesma forma que o projeto de lei anterior,
determina que, para os novos reservatórios, o flores
tamento será definido no ElA/RIMA. O autor justifica
a proposição argumentando que as matas ao longo
dos reservatórios reduzem os impactos da erosão,
do solapamento das margens e da poluição causada
por defensivos, corretivos e fertilizantes; aumentam
os refúgios e fontes de alimento da fauna silvestre e
aumentam () volume d'água para consumo humano
e agrícola.

Por fim, o Projeto de Lei nº 4.628/04, de autoria
do Deputado Carlos Nader, visa instituir o Programa
de Conservação da Água, para proteção das bacias
hidrográficas exploradas para geração de energia elétri
ca ou abastecimento público. As empresas concessio
nárias de ambos os serviços públicos ficam obrigadas
a destinar 0,5% do valor total da receita operacional
apurada em proteção ambiental. Desse montante, um
terço, no mínimo, será destinado à reconstituição de
matas ciliares ao longo dos cursos d'água. O autor
justifica a IProposição argumentando que é preciso
controlar o desmatamento desordenado das margens
dos rios, riachos, lagos e açudes, que provoca sérios
problemas de carreamento de materiais poluidores
nesses corpos d~água.

As proposições foram apreciadas pela Comissão
de MinàS e Energia, a qual se manifestou pela rejeição
dos três projetos de lei.

11 - Voto do Relator

Os projetos de lei (PLs) em tela têm por fim insti
tuir normas de proteção das terras em torno de reser
vatórios artificiais para fins de abastecimento público
e produção de energia elétrica.

A matéria de que tratam os PLs nºs 4.147/04 e
4.281/04, qual seja, o reflorestamento do entorno dos
reservatórios artificiais, na largura por eles definida,
diz respeito ao Código Florestal- Lei nº 4.771/65 -,
que instituiu as áreas de preservação permanente.
Diz a referida lei, alterada pela Medida Provisória nº
2.166-67/01 :

"Art. 1º .
§ 2º Para os efeitos deste Código, en

tende-se por:
" -- área de preservação permanente:

área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º

desta Lei, coberta ou não por vegetação na
tiva, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;

Art. 2º Consideram-se de preservação perma
nente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso
d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos
d'água de menos de 10 (dez) metros de lar
gura;

2 - de 50 (cinqüenta) metros para os
cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;

3 -de1 00 (cem) metros para os cursos
d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200
(duzentos) metros de largura;

4 - de 200 (duzentos) metros para os
cursos d'água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;

5 - de sob (quinhentos) metros para os
cursos d'águaque tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reser
vatórios d'água naturais ou artificiais.

Art. 4º' ..
§6º Na implantação de reservatório ar

tificial é obrigatória a desapropriação ou aqui
sição, pelo empreendedor, das áreas de pre
servação permanente criadas no seu entorno,
cujos parâmetros e regime de uso serão defi
nidos por resolução do CONAMA.

"......................................................

Portanto, o. próprio Código Florestal definiu as
faixas de preservação permanente ao longo dos rios,
mas não o fezpara os reservatórios d'água naturais
ou artificiais. Deixou essa tarefa para o Conselho Na
cional do Meio. Ambiente - CONAMA.

o COt\JAMA, vale dizer, foi criado pela Lei nº
6.938/81, que institui a Política Nacional de Meio Am
biente, com a função, entre outras, de "estabelecer
normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente com vis
tas ao uso racional dos recursos ambientais. principal
mente os hídricos" (art. 8º, VII).

Sendo assim, em 2002, o referido Conselho apro
vou duas Resoluções, visando definir parâmetros, defi
nições e limites relativos às areas de preservação per-
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manente desses corpos d'água. A Resolução nº 302/02
trata, especificamente, dos reservatórios artificiais.

Entre outras disposições, a Resolução nº 302/02
preceitua:

"Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanen
te a área com largura mínima, em projeção horizontal,
no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir
do nível máximo normal de:

1- trinta metros para os reservatórios artificiais
situados em áreas urbanas consolidadas e cem me
tros para áreas rurais;

11 - quinze metros, no mínimo. para os reserva
tórios artificiais de geração de energia elétrica com
até dez hectares, sem prejuízo da compensação am
bientaI.

111- quinze metros, no mínimo, para reservatórios
artificiais não utilizados em abastecimento público ou
geração de energia elétrica, com até vinte hectares de
superfície e localizados em área rural.

§ 1º Os limites da Área de Preservação Perma
nente, previstos no inciso I, poderão ser ampliados ou
reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta
metros. conforme estabelecido no licenciamento am
bientai e no plano de recursos hídricos da bacia onde
o reservatório se insere, se houver.

§ 2º Os limites da Área de Preservação Perma
nente, previstos no inciso 11, somente poderão ser
ampliados, conforme estabelecido no licenciamento
ambiental, e, quando houver, de acordo com o plano
de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se
insere.

§ 3º A redução do limite da Área de Preservação
Perrnanente, prevista no § 1º deste artigo não se aplica
às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila
densa - porção amazônica, inclusive os cerradões
e aos reservatórios artificiais utilizados para fins de
abastecimento público.

§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas
de Preservação Permanente, a que se refere o § 1º,
deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os
seguintes critérios:

I - características ambientais da bacia hidro
gráfica;

11 - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fi
siogràfia da bacia hidrográfica;

111 - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no

bioma presente dentro da bacia hidrográfica em que
está inserido, notadamente a existência de espécie
ameaçada de extinção e a importância da área como
corredor de biodiversidade;

V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;

VII - o impacto ambiental causado pela implan
tação do reservatório e no entorno da Área de Preser
vação Permanente até a faixa de cem metros.

§ 5º Na hipótese de redução, a ocupação urbana,
mesmo com parcelamento do solo através de lotea
mento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros
mecanismos, não poderá exceder a dez por cento
dessa área, ressalvadas as benfeitorias existentes na
área urbana consolidada, à época da solicitação da
licença prévia ambiental.

§ 6º Não se aplicam as disposições deste artigo
às acumulações artificiais de água, inferiores a cinco
hectares de superfície, desde que não resultantes do
barramento ou represamento de cursos d'água e não
localizadas em Área de Preservação Permanente, à
exceção daquelas destinadas ao abastecimento pú
blico" (grifo nosso).

Em vista do exposto, considerando as disposi
ções do Conama e as disposições da Lei nº 6.938/81,
que atribui àquele Conselho a competência para es
tabelecer normas de controle da qualidade ambiental,
entendemos que a matéria já está adequadamente
regulamentada. A Resolução nº 302/02 disciplina não
somente a largura das faixas de preservação perma
nente a serem mantidas pelo concessionário, mas
também as condições em que será possível ampliar
ou reduzir essas faixas.

O PL nº 4.628/04, por sua vez, objetiva obrigar
as empresas concessionárias de serviços de abaste
cimento de água e de geração de energia elétrica a
destinarem 0,5% de sua receita operacional à prote
ção ambiental, sendo que um terço desse valor deverá
ser aplicado na reconstituição da vegetação ciliar ao
longo dos cursos d'água, nos trechos intensamente
degradados.

No que diz respeito à destinação de recursos para
conservação ambiental, proveniente de empreendimen
tos de alto impacto ambiental, como a construção de
reservatórios artificiais para geração de energia elétri
ca e abastecimento público, diz a Lei nº 9.985/00, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conserva
ção da Natureza (Lei do SNUC):

"Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental.
assim considerado pelo órgão ambiental competente,
com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EINRIMA, o empreendedor é
obrigado a apoiar a implantação e manutenção de
unidade de conservação do Grupo de Proteção Inte
graI. de acordo com o disposto neste artigo e no re
gulamento desta Lei.

§ 1º O montante de recursos a ser destinado
pelo empreendedor para esta finalidade não pode

____________________"'re_~••~
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ser inferior a meio por cento dos custos totais previs
tos para a impla.ntação do empreendimento, sendo o
percentual fixado pelo órgão ambientallicenciador, de
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo
empreendimento."

Desse modo, as concessionárias a que se re
ferem as proposições em análise estão obrigadas a
destinar pelo menos 0,5% dos custos totais do em
preendimento para a implantação e manutenção de
unidades de conservação da natureza. Estas têm por
fim proteger a biodiversidade, submetendo a regime
especial de administração áreas do território brasilei
ro que contenham amostras significativas de nossos
ecossistemas naturais.

Além disso, o Decreto nQ 95.733/88, ainda em
vigor, determina:

"Art. 1Q No planejamento de projetos e
obras, de médio e grande porte, executados
total ou parcialmente com recursos federais, se
rão considerados os efeitos de caráter ambien
tal, cultural e social que esses empreendimen
tos possam causar ao meio considerado.

Parágrafo único. Identificados efeitos ne
gativos de natureza ambiental, cultural e so
cial, os órgãos e entidades federais incluirão,
no orçamento de cada projeto ou obra, dota
ções correspondentes, no mínimo, a 1% (um
por cento) do mesmo orçamento destinadas à
prevençao ou à correção desses efeitos".

Portanto, além do apoio à implantação de uma
unidade de conservação da natureza, como estabelece
a Lei do SNUC, o planejamento de empreendimentos
implantados com recursos públicos federais deverá
prever recursos não inferiores a 1% do on;amento da
obra à correção de eventuais.impactosnegativos dela
decorrentes.

Acrescente-se o que dispõe a,Lei nQ 7:990/89, que
"institui, para os Estados, Distrito Federal e' Municípios,
compensação financeira pelo resultado da exploração
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica, de rec,ursos mine
rais em seus respectivos te~ritórios, plataformas con
tinental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
e dá outras providências":

"Art. 1Q O aproveitamento de recursos hí
dricos, para fins de geração de energia elétrica
e dos recursos minerais, por quaisquer dos re
gimes previstos em lei, ensejará compensação
financeira aos Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios, a ser calculada, distribuída e aplicada
na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 3Q O valor da compensação financeira
corresponderá a um fator percentual do valor
da energia constante da fatura, excluídos os
tributos e empréstimos compulsórios".

Isso posto, em conformidad~ com a Lei nQ

7.990/89, as concessionárias de energia elétrica de
verão compensar financeiramente os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios, pelo resultado do apro
veitamento de recursbs hídricos para fins de geração
de energia elétrica.

Por fim, vejamos o que diz a Lei nQ 9.433/97, que
estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Essa lei instituiu, por meio de seu art. 5Q

, IV, a cobrança
pelos usos dos recursos hídricos sujeitos a outorga,
entre os quais se incluem:

"Art. 12 ..
I - derivação ou captação de parcela

da água existente em um corpo de água para
consumo final, inclusive abastecimento público,
ou insumo de processo produtivo;

IV - aproveitamento dos potenciais hi
drelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água existente
em um corpo de água".

Portanto, estão sujeitos a outorga e cobrança as
derivações para abastecimento público e para apro
veitamento hidrelétriCo. Conforme determina a mesma
Lei nQ 9.433/97, os recursos arrecadados devem ser
aplicados na mesma bacia hidrográfica em que foram
gerados, "no financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos" e "no pagamento de despesas de implanta
ção e custeio administrativo dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos" (art.22, I e 11). Saliente-se que
o Plano de. Recursos Hídricos tem por fim orientar o
Poder Público e os usuários quanto aos usos possí
veis, às vazões a serem outorgadas e outros fatores
importantes para o aproveitamento sustentável dos
recursos hídricos.

Importante salientar que está em tramitação nesta
Casa o Projeto de Lei nQ 1.339/03, do Deputado Fá
bio Souto, que "altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, prevendo aplicação de recursos na recupe
ração das áreas de preservação permanente que es
pecifica". O referido projeto visa estabelecer que pelo
menos 10% dos recursos oriundos da cobrança pelo
uso dos recursos hídricos, destinados ao Plano de
Recursos Hídricos, sejam aplicados em ações volta
das ao reflorestamento e a outras medidas voltadas
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para a recuperação de áreas de preservação perma
nente, no entorno de nascentes e de reservatórios e
ao longo de cursos d'água. Essa será mais uma fonte
de recursos destinada à conservação ambiental, e,
em especial, à recuperação de áreas de preservação
permanente, caso o Projeto de Lei nº 1.339/03 venha
a ser aprovado.

Destarte, tendo em vista o aparato legal citado,
consideramos que as concessionárias e empresas de
abastecimento público já estão devidamente obrigadas
a reflorestar as áreas de preservação permanente e a
aplicar recursos em medidas de controle ambiental.

Em vista do exposto, somos pela rejeição dos
Projetos de Lei nºs 4.147/04,4.281/04 e 4.628/04.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Luciano Zica, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei nº 4.147/2004, o PL nº
4.281/2004, e o PL nº 4.628/2004, apensados, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Luciano Zica.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luciano Castro - Presidente, Jorge Pinheiro, Pau

lo Baltazar e Kelly Moraes - Vice-Presidentes, Babá,
Carlos Willian, César Medeiros, Fernando Gabeira, João
Alfredo, Luciano Zica, Oliveira Filho, Sandro Matos,
Sarney Filho, Gervásio Silva e Mauro Passos.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Luciano Castro, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.735-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Dá nova redação ao art. 836 da Conso
lidação das Leis doTrabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
tendo parecer: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relator: DEP. VICENTINHO).

Despacho: Às Comissões de:Trabalho, de
Administração e Serviço Público; Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 11.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que pretende modificar
a disciplina da ação rescisória, alterando, para isso, o
art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O texto atual do dispositivo mencionado veda aos
órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões
já decididas, excetuados os casos expressamente pre
vistos no Título X da CLT e a ação rescisória. O dis
positivo ainda prevê que a rescisória trabalhista será
admitida na forma do disposto no Código de Processo
Civil, dispensando o depósito, previsto naquele diplo
ma, de 5% sobre o valor da causa, retido a titulo de
multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos,
declarada inadmissível ou improcedente.

A proposta em análise mantém a sistemática da
ação rescisória trabalhista, inovando apenas no que
concerne ao depósito prévio para sua proposição. O
texto da propositura prevê o depósito de 20% do valor
da causa para a interposição da rescisória, salvo prova
de miserabilidade jurídica do autor, no sentido de de
sestimular a utilização de tal expediente para protelar
a execução de decisões judiciais.

Aberto o prazo regimental para emendas, este
decorreu sem que nenhuma fosse apresentada.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em tela faz parte do Pacto de
Estado por um Judiciário mais rápido e democrático,
firmado pelos Chefes dos três Poderes, com o objetivo
de aprimorar a prestação jurisdicional, tornando-a mais
eficiente e acessível à população. A apresentação de
um conjunto de projetos de lei relativos ao processo
trabalhista integra o rol de compromissos assumidos
pelo Presidente da República, o Presidente do Su
premo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara dos
Deputados e o Presidente do Senado Federal.

Neste contexto, a análise da proposta em ques
tão deve ser feita diante de seus objetivos primordiais:
racionalizar o funcionamento da Justiça e impedir a
utilização de mecanismos meramente protelatórios,
que afetem o cumprimento das decisões judiciais, fir
madas em processos que garantam o contraditório e
a ampla defesa.

O projeto em tela busca alterar o regime da ação
rescisória trabalhista, e foi elaborado com o objetivo
de reduzir a utilização desmesurada deste instituto
processual, muitas vezes com caráter meramente
procrastinatório.

A ação rescisória é a que pretende a desconsti
tuição da sentença, diante das hipóteses previstas no
art. 485 do CPC, como no caso da sentença proferi
da por prevaricação, ou quando o autor obtiver docu
mento novo.

A Justiça do Trabalho, ao lidar com a ação resci
sória, sempre entendeu que a atual redação do art. 836
excluía a exigência do depósito prévio para a sua propo
situra, ao contrário do que ocorre no processo civil.
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Assim, a súmula 194 do TST estabelece que:
"As ações rescisórias ajuizadas na Justiça do Traba
lho serão admitidas, instruídas e julgadas conforme os
arts. 485, usque 495 do CPC de 1973, sendo, porém,
desnecessário o depósito prévio a que aludem os arts.
488,11, e 494 do mesmo Código".

Graças a essa permissividade, a rescisória pas
sou a constituir um recurso a mais, congestionando o
desfecho da prestação jurisdicional.

A alteração proposta, ao estabelecer a obriga
toriedade do depósito prévio em valor equivalente a
vinte por cento do valor da causa, que será revertida
em multa caso a ação seja, por unanimidade de vo
tos, declarada inadmissível ou improcedente, reduzirá
o número de tais feitos, desestimulando a utilização
excessiva da rescisória para hipóteses nas quais não
existem elementos que ensejem a revisão da decisão
anteriormente prolatada.

De todo o exposto, o meu voto é pela aprovação
do PLnº 4.735, de 2004.

Sala daComissão, 25 de julho de 2005. - Depu
tado Vicentinho, Relator.

111 _. Parecer Da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.735/2004, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Vicentinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Marco Maia

- Vice-Presidente, Carlos Alberto Leréia, Cláudio Ma
grão, Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías Silvestre, João
Fontes, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Medeiros,
Milton Cardias, Pedro Henry, Tarcísio Zimmermann,
Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Walter Barelli, Ann
Pontes, Eduardo Barbosa, Laura Carneiro, Marcelo
Barbieri e Neyde Aparecida.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.358-A, DE 2005
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Cria o Parque Nacional" Ângelo Kre
tan" no Estado do Paraná; tendo parecer da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi
mento Sustentável, pela rejeição (relator:
DEP. MAX ROSENMANN).

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am
biente e Desenvolvimento Sustentável

I - Relatório

O projeto de lei em apreciação, de autoria do
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly, cria o Parque Na
cional "Ângelo Kretan", com 63 mil hectares, em ter
ras de domínio da União no rnunicípio de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná.

Prevê que os limites definitivos da unidade de
conservação serão estabelecidos mediante levanta
mento de campo, a ser efetuado pelo Poder Executivo
no prazo de cento e vinte dias a partir da promulga
ção da Lei.

Na justificação, o proponente destaca as invasões
e ameaças que pairam sobre os remanescentes de
Mata Atlântica na região, e ressalta que o Incra reco
nheceu a União como titularda propriedade, em detri
ment~ de particulares que pleiteiam sua ocupação.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto em análise.

11 - Voto do Relator

A intenção do proponente, criando o Parque Na
cional "Ângelo Kretan", manifesta sensibilidade e in
teresse de estabelecer unidade de conservação da
natureza, protegendo dessa forma uma relevante área
natural remanescente no Estado do Paraná. No entan
to, o PL nº 5.358/05 é prejudicado em decorrência de
aspectos técnicos e legais.

O PL nº 5.358/05 não se orienta pela Lei nº
9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unida
des de Conservação da Natureza - SNUC:

Art. 22. As unid<:ides dê conservação são criadas
por ato do Poder Público.

§ 1º (VETADO)
§ 2º A criação de uma unidade de conservação

deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta
pública que permitam identificar a localização, a di
mensão e os limites mais adequados para a unidade,
conforme se dispuser em rêgulamento.

Conforme a redação do PL nº 5.358/05, não há
sequer previsão de consultfl. pública (a qual deveria
ser prévia, e não posterior), e tampouco são mencio
nados estudos técnicos que justifiquem a criação da
unidade.

Ademais, o ato de criação de uma unidade de
conservação deve incluir os limites da mesma. O PL
nº 5.358/05 apenas menciona a localidade de Rio das
Cobras, e o título de revalidação de concessão expedi
do pelo Registro Geral de Imóveis da Comarca de Foz
de Iguaçu em 1944. Remete a descrição dos limites
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definitivos (entendidos como um memorial descritivo)
ao Poder Executivo. após levantamento de campo.

Conclui-se que a proposição peca por não apre
sentar os estudos prévios necessários à criação de
uma unidade de conservação, os quais justificariam a
relevância de proteger a região em tela, e por carecer
de memorial descritivo que defina inequivocamente os
limites do Parque Nacional.

Diante do fato de que a proposição, quanto ao
mérito. carece de detalhamento técnico, e não segue
o rito previsto no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nº 5.358/05.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005.- Depu
tado Max Rosenmann, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. em reunião ordinária realizada hoje, re
jeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.358/2005,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Max
Rosenmann.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luciano Castro - Presidente, Jorge Pinheiro, Pau

lo Baltazar e Kelly Moraes - Vice-Presidentes. Babá.
Carlos Willian, César Medeiros, Fernando Gabeira, João
Alfredo, Luciano lica, Oliveira Filho, Sandro Matos.
Sarney Filho. Gervásio Silva e Mauro Passos.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Luciano Castro, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.451-C, DE 2005
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 359/05
AVISO Nº 579/05

Altera dispositivos da Lei nº 10.479,
de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre
a remuneração dos integrantes das Carrei
ras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e
Assistente de Chancelaria; altera os valores
dos salários dos empregos públicos criados
pela Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, no
Quadro de Pessoal do Hospital das Forças
Armadas; dispõe sobre a remuneração dos
titulares dos cargos de Juiz-Presidente e
Juiz doTribunal Marítimo; e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação deste e da emenda de
nº 2/2005 apresentada na Comissão, e pela
rejeição da de nº 1/2005 (relator: DEP. MAR
CELO BARBIERI); da Comissão de Finanças
eTributação, pela adequação financeira e or-

çamentária deste e pela inadequação finan
ceira e orçamentária da emenda nº 2/2005
da Comissão deTrabalho, de Administração
e Serviço Público (relator: DEP. EDUARDO
CUNHA); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa deste
e das emendas da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e pela
injuridicidade da emenda da Comissão de
Finanças e Tributação (relator: DEP. DARCI
COELHO).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho.
de Administração e Serviço Público; Finanças
e Tributação (Art. 54 RICO); e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

A proposição em tela visa a ajustar a remuneração
dos servidores integrantes das Carreiras de Diploma
ta, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria;
dos cargos de Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Ma
rítimo e dos empregados públicos criados pela Lei nº
10.225, de 2001, no Quadro de Pessoal do Hospital
das Forças Armadas. A Exposição de Motivos. assi
nada pelos Ministros de Estado Paulo Bernardo Silva
(Planejamento); Celso Luiz Nunes Amorim (Relações
Exteriores) e José Alencar Gomes da Silva (Defesa),
datada aos 22 de fevereiro de 2005, assim apresenta
a medida:

"3. Em relação à área diplomática, promo
ve-se alteração nos percentuais da Gratifica
ção de Desempenho de Atividade Diplomática
- GDAD, devida aos integrantes da Carreira de
Diplomata, da Gratificação de Desempenho de
Atividade de Oficial de Chancelaria - GDAOC,
devida aos integrantes da Carreira de Oficial
de Chancelaria e da Gratificação de Desempe
nho da Atividade de Assistente de Chancelaria
- GDAAC, devida aos integrantes da Carreira
de Assistente de Chancelaria, instituídas pelo
art. 30 da Lei nº1 0.479, de 2002.

4. Para os servidores ativos, o percentual
dessas Gratificações passará de até 50% para
até 100%, vinculada ao atingimento de metas
institucionais de desempenho e à avaliação
individual dos servidores. Aos aposentados e
pensionistas em gozo de benefício, o percen
tual das gratificações passa de 10% para 30%

------------_._---~~_.,
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I:

do valor máximo da GDAD, GDAOC e GDMC,
respectivamente, estendendo-se-Ihes, assim,
proporcionalmente, a melhoria remuneratória
concedida aos servidores ativos.

5. As alterações propostas para a área
diplomática deverão ser implementadas em
duas parcelas, com efeitos a partir de 1º de
agosto de 2004 e 1º de abril de 2005.

6. Em relação aos empregos públicos da
área de saúde criados pela Lei nº 10.225, de
15 de maio de 2001, no Quadro de Pessoal
do Hospital das Forças Armadas, a proposta
consiste náalteração dos valores dos salários
que vêm sendo pagos aos seus ocupantes.
Considere-se que o único reajuste que estes
tiveram, desde que foram criados em2001, foi
oda Lei nº 10.697, de2 de julho de 2003, que
reajustou em um por cento as remunerações
e os subsídios dos servidores públicos dos
Poderes Executivo e Judiciário daUnião, das
autarquias e fundações públicas federais.

7. Finalmente, quanto aos titulares dos
cargos de Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal
Marítimo, o que se propõe éa edição de dis
positivos que alterem a composição remunera
tória destes servidores,fazendo-a. constar de
tabela própria, de forma que sejam observadas
as especificidades de seus cargos, particular
mente considerando a natureza administrativa
dd Tribunal Marítimo.

8. A medida proposta alcança em seus
efeitos 1.007 servidores do Quadro de Pesso
al do MRE, nº 352 empregados do HFA e 15
servidores do Tribunal Marítimo."

A matéria foi distribuída às Comissões de Traba
lho, Administração e Serviço Público; de Finanças eTri
butação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Na primeira Comissão (Trabalho, Administração
e Serviço Público), foram oferecidas duas emendas,
ambas objetivando outorga de gratificação, nos mes
mos termos percentuais concedidos aos integrantes
das carreiras diplomáticas, aos servidores do Minis
tério das RelaçÕes Exteriores integrantes do Plano de
Classificação de Cargos - PCC instituído pela Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970.

A Comissão, ao analisar o mérito, em voto da la
vra do dep. Marcelo Barbieri, aprovou o projeto de lei
em tela, bem como a segunda emenda, de autoria do
deputado Tarcísió Zimmermann.

Já na segurida Comissão (Finanças eTributação),
a proposição voltou a ser emendada, desta feita para
corrigir perdas que os assistentes de chancelaria so-

freriam em virtude da redação dada ao art. 11 da Lei
nº 10.479, de 2002.

ÀComissão de Finanças e Tributação cabia apre
ciar, exclusivamente, a compatibilidade e adequação
da matéria com o Plano Plurianual e com a Lei de Di
retrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual (arts. 32,
X, h e 53, 11 do Regimento Interno desta Casa). Assim
sendo, a Comissão não julgou corr~to se manifestar
quanto à emenda apresentada, pois a considerou
emenda de mérito. No mais, a Comi~são concluiu pela
inadequação financeira e orçamentária da emenda
aprovada na Comissão de Trabalhp, Administração
e Serviço Público, nos termos do parecer do relator,
Deputado Eduardo Cunha.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a e 139, 11, c),
cumpre que esta Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania se pronuncie acerca da constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição
em análise, bem como das emendas que lhe foram
apresentadas, tudo em caráter conclusivo (art. 24, II
do mesmo diploma legal).

Sendo a rnatéria de iniciativa privativa do Presi
dente da República (art. 64, § 1º, 11, "a", da Constituição),
e tendo a proposta origem em mensagem presidencial
(Mensagem 359, de 2005), atendidos estão os requi
sitos constitucionais formais relativos à competência
legislativa da União.

É também certa a competência do Congresso
Nacionalparadeba:ter a matéria (art. 48, caput).

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos ?onstatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havéndo, pois, a objetar no tocante á sua
constitutional.idade' material. O mesmo pode ser dito
com relaçãd às emendas, sejam elas da Comissão de
Trabalh6, Adrriin'istração e Serviço Público, seja a apre
sentada r:'!aComissao.de Finanças e Tributação.

Problema existe apenas na emenda apresentada
na Comissao de Finahças e Tributação com relação a
sua regirnentalidads: Como já foi dito naquela Comis
são, a emenda é de mérito devendo ter sido, portanto,
apresentada no âmbito daprimeira Comissão (Trabalho,
Administração.e Serviço Público), a única competente
para se manifestar sobre esteaspecto da proposição.
Tendo sido apresentada na Comissão de Finanças e
Tributação a emenda é extemporânea, por conseguinte,
não regimental, ainda que constitucional.

A técnica legislativa e a redação empregada
parecem adequadas, c6nfdrmando~se perfeitamente
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às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

A única observação adicional que me permito fa
zer, ainda que reconhecendo o óbice constitucional que
me impede de alterar o defeito que apontarei, é com
relação a discriminação que o projeto de lei consagra
entre os funcionários da ativa e os aposentados, com
aumentos distintos. Julgo odiosa esta discriminação.
Infelizmente a Constituição é peremptória com relação
a vedação de emendas que alterem despesa prevista
em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República (art. 63, I), só nos restando lamentar esta
errônea visão da atual administração pública.

Dest'arte, nada havendo que possa obstar sua
tramitação, nosso voto é no sentido da sua constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 5.451, de 2005, bem como das emen
das da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público e da não regimentalidade, e por conseguinte
injuridicidade, da emenda apresentada na Comissão
de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005. 
Deputado Darci Coelho, Relator.

111 - 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 Lei nº 5.451-B/2005 e
das Emendas da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; e pela injuridicidade da Emenda
da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Carlos Biscaia - Presidente, Ademir Ca

milo, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Ed
mar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo
Leitão, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, João Paulo
Cunha. José Eduardo Cardozo, Jutahy Junior. Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Car
doso. Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho. Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Afon
so, Professor Luizinho, Reginaldo Germano, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago, Alex Canziani,
Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, André de Paula,
Ary Kara, Colbert Martins. Custódio Mattos, Dr. Rosinha,
Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Jaime Martins, João
Fontes, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro Lopes, Moroni
Torgan. Neucimar Fraga e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2005. 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.627-A, DE 2005
(Da Sra. Laura Carneiro)

Altera o art. 852-A. da Consolidação
das Leis do Trabalho para aumentar o valor
do limite máximo das causas submetidas ao
procedimento sumaríssimo; tendo parecer:
da Comissão deTrabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (relatora:
DEP. ANN PONTES).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, de
Administração e Serviço Público; Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 11.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público

I - Relatório

A proposição visa alterar dispositivo da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CLT a fim de aumentar
de 40 (quarenta), para 60 (sessenta) vezes o salário
mínimo o valor das causas que serão submetidas ao
procedimento sumaríssimo.

Em sua justificativa, alega a autora que

"Esse tipo de procedimento judicial tem
um rito simplificado, devendo ser resolvido em
até trinta dias. Segundo o Tribunal Superior do
Trabalho - TST, 40% das causas trabalhistas
tramitam nesse rito, sendo que 60% delas são
resolvidas por acordo.

O art. 852-A, cujo teor pretendemos modifi
car, prevê que as causas a serem submetidas ao
procedimento sumaríssimo não devem ultrapas
sar o valor de quarenta vezes o salário mínimo
vigente. Nossa proposta é elevar esse teto para
sessenta salários mínimos, o que irá privilegiar
os trabalhadores que percebem remunerações
mais baixas, tendo em vista o aumento da cele
ridade para resolução de suas questões."

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

11- Voto da Relatora

A Justiça do Trabalho, no Brasil, como é sabido
por todos, é a Justiça dos desempregados, ou seja.
grande número das reclamações trabalhistas envolvem
não só trabalhadores mais humildes como, na maioria
das vezes, muitos já estão fora do mercado de traba
lho. Por isso, necessitam da satisfação de seu crédito
judicial da forma mais rápida possível.
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o rito sumaríssimo propicia essa efetividade na
prestação jurisdicional porque concentra, em uma única
audiência, várias atos do processo. Além disso, os prazos
são mais exíguos, sendo que a conclusão do processo
deve ocorrer em, no máximo, 30 dias, salvo motivo re
levante justificado nos autos pelo juiz da causa.

Além disso, conforme mencionado na justifica
ção a este projeto de lei, 60% das causas trabalhistas
que tramitam nesse rito são resolvidas por acordo, o
que diminui, sensivelmente, a. sobrecarga processual
dessa Justiça Especializada.

Nunca é demais lembrar que o Direito do Trabalho
é um direito que se identifica .com a sobrevivência do
trabalhador e de sua família. E um Direito de natureza
alimentar que precisa ser satisfeito de maneira célere.

Isto. posto, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 5.627, de 2005.

Sala da Comissão, de de 2005. - Deputada Ann
Pontes, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei nº 5.627/2005, nos ter
mos do Parecer tia Relatora, Deputada Ann Pontes.

Estiveraim presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Marco Maia

- Vice-Presidente, Carlos Alberto Leréia, Cláudio Ma
grão, Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías Silvestre, João
Fontes, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Medeiros,
Milton Cardias, Pedro Henry, Tarcísio Zimmermann,
Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Walter Barelli, Ann
Pontes, Eduardo Barbosa, Laura Carneiro, Marcelo
Barbieri e Neyde Aparecida.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

SEÇÃO 11

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:

DECLARAR VAGO, na forma do artigo 33, item IX,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11 , do Gabinete do Líder do Partido da Frente libe
rai, ocupado pelo servidor JAIRO MOREIRA FERNAN
DES, ponto nº 1'15.715, em virtude de seu falecimento
ocorrido em 27 de novembro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1º, item I, alínea a, do Atada Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 1º de dezembro
de 2005, publicado no Diário da Cãmara dos Deputados
do dia 2 subsequente, que nomeou CARMO COSTA
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que :Ihe confere o ar
tigo 1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NEUVE
L1NA.ARAÚJO FRANÇA, ponto nº 114.262, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo1º, item I, alínea a, doAto da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e bartigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, naformado artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, EUZIMIR ALVES DE SOUSA para
exercer, na· Coordenação de Registro Funcional, do
Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de
AssessórTécnicoAdjunto'D, CNE-14, do Quadro de
Pessbalda Câm~~a c10s'Oeputados, criado pelo arti
go 1º do Ato da M~sa nº 70, de 7 de junho de 2001,
combinado. com ó parágb:ifo único do artigo 5º do Ato
da Mesa nº27,cié20de agosto de 2003.

NOMEAR. naf(xmado artigo 9º,;inciso 11, da Lei nº
8.112,de 1990,FRANCIsco MOREIRA DE MIRANDA
para exercer, na Coprdenação.c:Ie R~gistro Funcional,
do Departarr'iEmto déPessi:>al, o cargo em comissão de
Assistente TécnicodeIGab,ineteAdj~ntoD,CNE-15, do
Quadro de PessóaldaGâiT)ara"dos Deputados, criado
pelo artig02º dóAt0 d,::! Mesa nº 58; de 4 de abril de
1997, ~ombina.docornoPémigrafoúnico do artigo 5º do
Ato da Mesa nº 27, G:ie20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na, formado artig09º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990,:HERMES ANTONIO MOREIRA
SOARES para exerter, n~ toorden~çãode Registro
Funcional, do D~partamentbde Pessoal, o cargo em
comissão de Assessor Técnico AdjuntoD, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmi:lra dos Deputados, criado
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 7 de junho de
2001, combinado com o parágrafo único do artigo 5º
do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, JOÃO FERNANDO SANTOS SOU
TO para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presi-
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dente, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da
Mesa nº 10, de 29 de março de 1995, combinado com
o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR. na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, JOSÉ WANDERLEY PINHEIRO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da So
cial Democracia Brasileira, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, de
acordo com o quantitativo de cargos fixado pelo Ato
da Mesa nº 11, de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, MÁRCIA GOMES SILVEIRA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo em comissão de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15. de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 1º da Resolução
nº 4, de 13 de junho de 1991, e com o artigo 3º do Ato
da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. criado
pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de
1997, combinado com o parágrafo único do artigo 5º
do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR. na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, NILZA MARIA DOS SANTOS DE
PAULA ASSIS para exercer, na Coordenação de Regis
tro Funcional, do Departamento de Pessoal, o cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 7 de junho de
2001, combinado com o parágrafo único do artigo 5º
do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei nº
8.112, de 1990, ROSELI ROCHA COSTA para exercer,
na Coordenação de Registro Funcional, do Departa
mento de Pessoal, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nº 10, de 1º de abril de 2003, remanejado pelo Ato
da Mesa nº 53, de 28 de dezembro de 2004.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, SILVIA CARLA PINTO DA SILVA
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de
1997, combinado com o parágrafo único do artigo 5º
do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, TASSIANA CUNHA CARVALHO
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE
13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
remanejado pelo Ato da Mesa nº 52, de 7 de fevereiro
de 2001 , e pelo parágrafo único do artigo 5º do Ato da
Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, VAL-ANDRÉ MUTRAN PEREIRA
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo ar
tigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 7 de junho de 2001,
combinado com o parágrafo único do artigo 5º do Ato
da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR. na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, VALENTINA PINHEIRO GOMES
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional,
do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE
11 , do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nº 84, de 2 de abril de 1998,
combinado com o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro
de 1999, e com o parágrafo único do artigo 5º do Ato
da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR. na forma do artigo 9º, inciso 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, VERA MARIA ALVES RHEINGANTZ
MONIZ para exercer, na Coordenação de Registro Fun
cionai, do Departamento de Pessoal, o cargo em comis
são de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CN E
15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril
de 1997, combinado com o parágrafo único do artigo 5º
do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso li, da Lei
nº 8.112, de 1990, WALKMAN KARONY CAVALCAN
TE DE ASSIS para exercer, no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 1º do Ato da Mesa nº 10, de 29 de março de
1995, combinado com o Ato da Mesa nº 1, de 24 de
fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 6 de dezembro de 2005.
- Deputado Aldo Rebelo, Presidente

-,--------------~-~--------------------_.......-""""'~."""'"
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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

I Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
I André de Paula - PFL
I Armando Monteiro - PTB

Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo JLllio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PMDB
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 LLlcia 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

_- --------------------0--=



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· PMOB
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· PMOB
Almerinda de Carvalho - PMOB
Almir Moura· PFL
André Costa· PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMOB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
DI'. Heleno - PSC
EdSon Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernándo Gabeira - PV
Fernando Gonçalves· PTB
Fernando Lopes - PMOB
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
Juiza Denise Frossard· PPS
Julio Lopes· PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani . PMDB
LLliz Sérgio - PT
Márcio Fortes· PSDB
Miro Teixeira - PDr
Moreira Franco· PMDB
Nelson Bornier· PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão· PL
Ri.inaldo 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 - PSOB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio· PSOB
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
IIdeu 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 - PSOB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica· PT
Luiz Antonio' Fleury . PTB
Luiz Carlos Santos· PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri . PMOB
Marcelo Ortit· PV
Marcos Abramo· PP
Mariângela l:>uarte • PT
Medeiros· PL
MicHel Temer· PMDB
MiltonMônti- PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima· PTB
Orlando Fantazzini . PSOL
Paulo Lima" PMOB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Lu'izinho - PT
Ricardo Bertoini . PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zinjlbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Teima de Souza - PT
VadãoGomes - PP
Vandedei ASsis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli . PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sérgio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo lauith - 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
Ora. 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
Odilio 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
Veda Crusius - PSDB

---------------------------------~-----------------~--=-,~~"-.,~""'-



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2° Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Maria Helena (PSB)
1° Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2° Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto
Anselmo
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Orlando Desconsi
Vander Loubet

Guilherme Menezes
Luci Choinacki

Odair Cunha
Reginaldo Lopes

Vadinho Baião
Vignatti

Zé Geraldo

PV
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

PT

Edson Duarte

1 vaga

Anselmo
Nilson Mourão

2 vagas

Asdrubal Bentes
Gervásio Oliveira

Marcelo Castro

Anivaldo Vale
Hamilton Casara v"a ,',' PI'

Zenaldo Coutinho

PMDB

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

1 vaga
Davi Alcolumbre
(Dep, do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Ann Pontes
Átila Lins ",.,,,dohO'

Lupércio Ramos
Natan Donadon

Carlos Abicalil
Henrique Afonso
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Cláudio Rorato
Marcelino Fraga

Mauro Lopes.
Osvaldo Reis

Pedro Chaves
Rose de Freitas

1 vaga

Alberto Fraga ""a'vFTe

Betinho Rosado
Eduardo Sciarra
Félix Mendonça

Francisco Rodrigues
Lael Varella

PMDB

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
Carlos Melles
Enéas
Kátia Abreu
Osvaldo Coelho "'l' d,' F'"'' 8

Ronaldo Caiado

Alexandre Maia ,""a",' PL

Gervásio Oliveira
Leandro Vilela
Moacir Micheletto
Odílio Balbinotti
Waldemir Moka
Wilson Cignachi
Zé Gerardo

Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira
PCdoB

Perpétua Almeida ·n." ,',' 8""" PFl. FR,:or·J., Vanessa Grazziotin "9"'0 h'

PSC

PP
Agnaldo Muniz Marcos Abramo ""üV 8'"" m FRWA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep, do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Anivaldo Vale
Carlos Batata "a", ,',' ''1

Xico Graziano
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Dilceu Sperafico
Francisco Turra
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias ,.",," $ PART

Zé Lima ,"",0,P';('8

Zonta

Carlos Dunga
João Lyra
Nelson Marquezelli

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker

Julio Semeghini

PP
Afonso Hamm

Benedito de Lira ,a,; ,'o Pc

Érico Ribeiro
Nelson Meurer
Sérgio Caiado

PTB
Josué Bengtson

Tatico "." .j" Pc

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

ocupa a vaga)
(Dep, do PPS ocupa a vaga)

Júnior Betão
Miguel de Souza

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe
Maria Helena V.;'''ú"PF

PL
Coronel Alves

Raimundo Santos
PPS

1 vaga
PSB

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PDT

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

Almir Sá ",a ,', FSE, f'

Heleno Silva
Wellington Fagundes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS

Zequinha Marinho ",,"'T8

Secretário(a): Nílza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo 11 - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
10 Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
20 Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
30 Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Cezar Silvestri

Iberê Ferreira >a", ,',', no

Luciano Leitoa

Dr. Rodolfo Pereira

PL
João Carlos Bacelar

(Dep, do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Airton Roveda ".'''' ,',' PT6

Dr. Francisco Gonçalves ""l.;"'; F'E

Geraldo Thadeu
PSB

1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos

1 vaga

Jorge Bittar
Walter Pinheiro
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PT
Angela Guadagnin

César Medeiros
Durval Orlato ·",.doFL



Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos '."'" PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS

PMDB

PTB

André de Paula
Coriolano Sales

Enéas
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Mussa Demes

Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos

Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara

Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha

Iara Bernardi
Iriny Lopes

José Pimentel
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Couto

Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Professor Luizinho
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer
Cláudio Rorato
Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Paulo Afonso
Wilson Santiago
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

Albérico Filho
Aníbal Gomes

Ann Pontes
Eduardo Cunha

Leonardo Picciani
Mauro Benevides

Mauro Lopes
Moraes Souza

Pedro Irujo '''''' ,1., f'L

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Magalhães Neto
Edmar Moreira ,·",."j,.PL

Ivan Ranzolin
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma "")",,,PTe

Vilmar Rocha

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2° Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PSDB
Bosco Costa
João Almeida
Jutahy Junior
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

FAX: 216-6465Fernando Ferro
Henrique Afonso

Vicentinho
Wasny de Rome

1 vaga

Antonio Joaquim '''"c,,,,,, "Te

João Campos
João Castelo

Lobbe Neto
Manoel Salviano

César Bandeira

Davi Alcolumbre
Robson Tuma

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Aldir Cabral
Almir Moura "'''''.' ""'.,

Antonio Cruz ""'.T ".' f·T.

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves

Marinha Raupp
Pastor Pedro Ribeiro

Wladimir Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

Arnon Bezerra
Pastor Reinaldo

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Amauri Gasques
Inaldo Leitão

José Carlos Araújo "')0'" "".,. fFL f C':'L<-

José Santana de Vasconcellos

PP

PL

PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Adelor Vieira
Eunício Oliveira"'"'' 'T
Gilberto Nascimento
Hermes Parcianello
Jader Barbalho

Marcelo Barbieri

Pedro Chaves
Pedro Irujo '."" f'L

Takayama

Gustavo Fruet
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira

João Batista
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Vanderlei Assis

José Rocha
Júlio Cesar
Vic Pires Franco

Corauci Sobrinho
Eduardo Sciarra
José Mendonça Bezerra
frf

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

Badu Picanço .",.".,.,.,."
Carlos Nader ""0"" f'TE'

Maurício Rabelo

Raimundo Santos

Nelson Proença
PSB

João Mendes de Jesus m.,.,'"f·"
Jorge Gomes f'. 'J" B

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa
Miro Teixeira """"fT

Raul Jungmann

Ariosto Holanda
Salvador Zimbaldi ""i' 'J" ff'

Luiz Piauhylino

PP
Antonio Cruz
Benedito de Lira
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
João Leão
Lino Rossi
Reginaldo Germano

Agnaldo Muniz
Celso Russomanno

Professor Irapuan Teixeira
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Sérgio Caiado

Vieira Reis ~C"l~IIJ.:.F·~;I['é:

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458

PCdo B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
Jovino Cândido

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMR

Inácio Arruda

Leonardo Mattos

(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Edna Macedo
Jefferson Campos '"JOl ,j,., F'I',;I[,E

Paes Landim
Vicente Cascione
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL. PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
Inaldo Leitão

Alceste Almeida ... ",,,',,PM['F"

Alex Canziani
Ary Kara

Cleuber Carneiro
Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Almeida de Jesus

---~--------_...._--~---------------~---~--~- ,---_...............-~



PV

PC do a

Marcelo Ortiz
PMR

Jorge Bittar
Josias Gomes

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Paulo Saltazar

João Paulo Gomes da Silva
vagad0 P~N~

(Dep. do PTS ocupa a vaga)

Remi Trinta
(Dep. do Bloco PFL. PRONA

ocupa a vaga)

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

PT

PL

PDT

PPS

psa

PMR

PMDa

Almeida de Jesus

José Carlos Araújo

Givaldo Carimbão

Júlio Delgado ,,,.,.,',,f"'O

Jorge Boeira
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Renato Cozzolino "". ".' PM["

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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Sandro Matos v,;g, d" 81'"'' PCL, H'","IA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTS)
1° Vice-Presidente: IIdeu Araujo (PP)
2° Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3° Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

José Divino "'.H],.·fM[",

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

Sarney Filho

Alice Portugal

Júlio Delgado "J' ,',' fM['"

Alexandre Cardoso
Isaías Silvestre

João Mendes de Jesus ","""
f'L

João Fontes
Miro Teixeira,·.,"'PT
Pompeo de Mattos

Colbert Martins
Fernando Coruja

Badu Picanço '''9' ", m

Enio Tatico

Humberto Michiles '."" ,j,., fMCE

Jaime Martins
Neucimar Fraga'"'.]'"'''

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

vaga)
PPS

psa

Ademir Camilo ","",PL

Alceu Collares
Luiz Piauhylino
Sérgio Miranda "'.,, '''',''".
Wagner Lago "",,"FT"

Juíza Denise Frossard
Roberto Freire

Carlos Mota ""J"j,.fL

Gonzaga Patriota'''''''' f'T

Sandra Rosado

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

Jamil Murad ""p'" f.se

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PDr ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
1 vaga

José Divino "',,",' fM[",

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)
1° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3° Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

Luiz Bittencourt Hermes Parcianello "O'",er
Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa ",.O.fT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho ".,"of'DT Fernando de Fabinho "","",fpo

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus ""'" PC

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Delfim Netto ""d""PP

Lupércio Ramos
Wilson Cignachi

1 vaga

Armando Monteiro

Nelson Marquezelli

Giacobo ""'''' "1
1 vaga

Gonzaga Mota
Veda Crusius

PL

PP

PV

Dr. Benedito Dias ',óO.H ,. ,. FART,

Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Murilo Zauith ""13"";

Osório Adriano
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB

Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco .,O'JOfT6

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

Júlio Redecker
Léo Alcântara '3'" ,,' F'l

Ronaldo Dimas

IIdeu Araujo
Sérgio Caiado

Reinaldo Betão

João Grandão
Luiz Bassuma

Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)

PT
Ana Guerra
Selma Schons
Simplício Mário

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDe

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

PSDB
Carlos Sampaio
Márcio Fortes

PP
Celso Russomanno
Pedro Canedo

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior """, B'"c', PFl,

PR(,rl.l:',

Luiz Antonio Fleury

Veda Crusius
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Julio Lopes
Ricardo Fiuza

Alex Canziani ,.•" do PDT

Neuton Lima

Ricardo Izar

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

PDT
André Figuei redo "'," ,,' .,,",, FFL,' R"',,"'

PSOL
Luciana Genro "''''' ,S PART
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 133
Telefones: 216-6601 A 6609



FAX: 216-6610

PSC
Milton Barbosa '."""" B'·,,·, PFL PR':"·,,,

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo 11. Pavimento Superior. Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3° Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3° Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

José Linhares
Nilton Baiano

Jovino Cândido

Paulo Gouvêa

José Roberto Arruda
Osvaldo Coelho

Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

Itamar Serpa
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira

Alexandre Maia
Lu iz Bittencourt

Osmar Serraglio
Paulo Lima

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu 'N.,,-,m

Roberto Freire

Carlos Abicalil
Colombo

Fátima Bezerra
Gilmar Machado

Walter Pinheiro ·..,o!''''
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
1 vaga

Elaine Costa

Alceste Almeida "")C· foI.",e

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Zé Lima

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PT

PSDB

PMDB

ff

PL

Neuton Lima

PDT

PTB

PTB

Antenor Naspolini
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Nilson Pinto

PV

PP
Marcos Ab ramo \''':'.;li! o,, E:1(.c,(. F"FL. F'H'~lt·JA

Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PPS

1 vaga

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Leonardo Mattos

Celcita Pinheiro
César Bandeira
Clóvis FecLlry
Murilo Zauith"'"'' FT8

Nice Lobão
Onyx Lorenzoni ",'.k F,

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Antônio Carlos Biffi
Iara Bernardi
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado

Paulo Rubem Santiago

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

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

Gastão Vieira
João Correia
João Matos (Licenciado)
Osvaldo Biolchi

Pastor Pedro Ribeiro

Mário Heringer ",,'.J,Cf
Pompeo de Mattos ..,,,., d,', ./c.". f·FL. PR('IJA

PSOL
Chico Alencar ""H ,j.. fT João Alfredo "'H d., eTO

Orlando Fantazzini ".'p",.p,

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Pav. Superior. Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1°Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

Zé Gerardo
2 vagas

Eduardo Barbosa
João Almeida

Roberto Gouveia
Terezinha Fernandes

Vitorassi

Adão Pretto
Ana Guerra v<J'J"'J"E-'I",."FFL FR':H~.

Luiz Eduardo Greenhalgh
Maria do Rosário

Bernardo Ariston
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PP

PSDB

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PT

PMDB

Albe rto Fraga'"'" "., f TE

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas

PCdoB

(Dep. do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Sebastião Madeira
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PT

Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
1 vaga Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Sílas Câmara ""." .]..f"

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

João Magno
Maria do Carmo Lara
Zezéu Ribeiro

Iriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz Alberto '""",. fS["

Luiz Couto I,"""'" f"De.

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

Alexandre Santos
Marinha Raupp
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Inácio Arruda"'" o·,· FI."·B

---------------------_.



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

PL
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
1 vaga

PPS
Geraldo Resende "'9"oeS8

Ivan Paixão CO,." PMDB

Rogério Teófilo

Jefferson Campos co" 'J,. F'Ml"

Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes

Carlos Nader "'l' d.; PG" E

Humberto Michiles

Medeiros
Milton Monti

(Dep. do PT ocupa a vaga)

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

PTB

Armando Monteiro

José Militão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA OCLlpa
avaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Feu Rosa "."". Cc

Zonta

(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

2 vagas

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga

Severiano Alves PSB

PSB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

POT
Álvaro Dias

Luciano Leitoa
PPS

Fernando Coruja Geraldo Thadeu "J,,'FTé

Nelson Proença

PSC
DI'. Heleno ",'J.'PI.",'

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PP

Eduardo Valverde
José Mentor

Sigmari nga Seixas
Virgílio Guimarães

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Luis Carlos Heinze
1 vaga

Wellington Roberto
1 vaga

Ademir Camílo "" 'J.) FL

(Oep. do POT ocupa a
vaga)

João Correia ".,," 'T8

João Magalhães
Marcelino Fraga

(Oep. do PDr ocupa a
vaga)

Iris Simões
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado

Pauderney Avelino
Rodrigo Maia

PTB

PPS

PSDB

PP
Francisco Garcia
Ronivon Santiago O,"~ do ""co PFL, PR':''''''

Simão Sessim

Eduardo Paes
Manoel Salviano
Paulo Bauer ~ag<Jd0Slo("oF·FL.PR(Jr~A

(Oep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
POT

(Oep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Colombo
Vitorassi
2 vagas

PL
(Oep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Elaine Costa

(Dep. do PMOB ocupa a vaga)

Aldir Cabral
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Aníbal Gomes "·,,,"'T8

Asdrubal Bentes ",'JO F'L

Fernando Lopes

Mauro Benevides

Olavo Calheiros

André Figueiredo
Sérgio Miranda ".,'". PC ". "

PCdoB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlos Willian
Eliseu Padilha
Michel Temer

Nelson Bornier
Odílio Balbinotti

1 vaga

Eliseu Resende
Júlio Cesar

Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Benedito de Lira
Carlos Souza

Antonio Cambraia
Custódio Mattos
Julio Semeghini

Walter Barelli

Chico Alencar '''J'''' PT

Henrique Fontana
João Paulo Cunha

Jorge Boeira
Paulo Rubem Santiago

Tarcísio Zimmermann
Vadinho Baião

(Dep. do PL ocupa a vaga)

PT

PMDB

PSOL

PCdoB

Carlito Merss
José Pimentel
Nazareno Fonteles
Ricardo Berzoini "·,,jo PeJB

Vignatti
Virgílio Guimarães
Wasny de Roure

Alice Portugal

Ivan Valente "0"" FL

PSDB
Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
Veda Crusius

Delfim Netto ",.".j.,.ep

Eduardo Cunha
Geddel Vieira Lima
João Magalhães
José Priante ,a."."F'"
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais ".,' .j.,. F('".,

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales "."." PL

Félix Mendonça
José Carlos Machado
Luiz Carreira
Mussa Demes ",.,,,,. EL

Osório Adriano
Pauderney Avelino ""MPC·T

Roberto Brant ·"'.),d.,.FP

Enivaldo Ribeiro ·.·d.," d., Fc

Francisco Dornelles



Almerinda de Carvalho
Max Rosenmann

Teté Bezerra

Gervásio Silva
Joaquim Francisco h,.,,'.. F·TP·

Luiz Carreira

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

Carlos Willian
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

B. Sá ""H'" f'?'

Barbosa Neto ".,.',j" Pl'T

Paulo Baltazar

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PDT

PSB
Alexandre Cardoso
Pastor Francisco Olímpio

1 vaga

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB

Affonso Camargo
Vicente Arruda •.!.!",j",.

Xico Graziano

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1° Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692/6693
FAX: 216-6700

I
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAvEL
Presidente: Luciano Castro (PL)

I 10 Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3° Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT

PSDB

Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli

Luiz Carlos Santos
Pauderney Avelino

Hélio Esteves
Ivo José

João Magno
Vander Loubet

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Alexandre Santos
André Zacharow "'O' ,',' 'f

Edinho Bez
Marinha Raupp
Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Paes Landim
Vicente Cascione •.!.)Noff'

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

PT

Janete Capiberibe .""",,,

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PV

Cezar Silvestri
PPS

PSB

PSOL

PMDB

PL

Kelly Moraes
Sandro Matos

Jorge Pinheiro
Luciano Castro
Oliveira Filho "'>; ,jC E'.'.'". fFL,F·R·"""

Paulo Baltazar .,."",,

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Edson Duarte"'''' .j" [,.",. PFl. FH'C'''"

Fernando Gabeira ,,,,,,H·F'l'P'

Sarney Filho ",.,), """'C'

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado"'; d' f,: d·" B

Gervásio Silva
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
2 vagas

Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio

Mauro Passos

Albérico Filho
Marcello Siqueira
Rose de Freitas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Babá
João Alfredo' f'T

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

fT

1 vaga

2 vagas

2 vagas

1 vaga

2 vagas

2 vagas

Laura Carneiro
1 vaga

João Alfredo

Olavo Calheiros
2 vagas

Ana Guerra
Vadinho Baião

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PL

PTB

Vilmar Rocha
1 vaga

Albérico Filho
Almerinda de Carvalho
Wilson Santiago

PSOL

PPS

PSB

PP

Antenor Naspolini
1 vaga

Fátima Bezerra
Ivo José "".""j,. '·P'.

Leonardo Monteiro
Selma Schons

Enivaldo Ribeiro
João Leão ,.•"""
1 vaga

Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Pastor Reinaldo
1 vaga

Luiza Erundina

PT

(Dep. do PT ocupa a vaga)

César Medeiros
Leonardo Monteiro
Luciano Zica
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Ora. Clair
Luiz Sérgio

Mauro Passos
Selma Schons

PSDB
Helenildo Ribeiro
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PP

João Almeida
Ronaldo Dimas

1 vaga



João Pizzolatti
João Tota
Nelson Meurer
Romel Anizio "',', f'Dl

Dilceu Sperafico ".,,,,, fTS

Francisco Appio
Reginaldo Germano

Simão Sessim"""j" PlB

Vadão Gomes

Feu Rosa
Vadão Gomes
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles
Jair Bolsonaro

João Tota

PTB

PP

Luiz Antonio Fleury

Pastor Reinaldo

Almir Sá
Medeiros

Miguel de Souza

Perpétua Almeida

J(llio Delgado '",,,.) PPS

Luiza Erundina

Bosco Costa
Zulaiê Cobra

Edmar Moreira >,'J''' f L

Laura Carneiro
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Biscaia
Luiz Couto

Nelson Pellegrino

Maurício Quintella Lessa

Ivan Valente "'l•.).,. FT

Orlando Fantazzini co,,, fT

Fernando Gabeira ,.".,.doC.,'D"

(Dep. do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Ricardo Barros
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Jackson Barreto
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

PT

PP

PL

PTB

PPS
Rogé rio Teófilo "" do .'000 PFL PRO'"

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Carlos Sampaio
João Campos

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago
1 vaga

Jair Bolsonaro ',;,,,jo ,,,.,,. FFL. PRO",,,,

Uno Rossi
Reginaldo Germano

Cabo Júlio
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga "",·)oFTE

Moroni Torgan
(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

PSOL

PV

PMR

Socorro Gomes
PCdoB

Maninha "·,ao,,H

PSB
João Paulo Gomes da Silva ",.

Dimas Ramalho

Uncoln Portela
Ricardo Rique ",a·" f'!l'r

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Arnon Bezerra
Pastor Frankembergen

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Marcondes Gadelha ,'O.doPT.

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Costa ",.N'T
João Herrmann Neto ".,' .)., ?MDS

Neiva Moreira

Vieira Reis ".),"0 "'DS

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley"" do PC

1 vaga

1 vaga

André Costa ",,,'dofT

1 vaga

Maurício Rabelo
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Edinho Montemor "" do PL

Josias Quintal ",a do PMD.

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Edinho Bez
Edson Ezequiel

Paulo Afonso
Takayama

(Dep. do PV ocupa a vaga)

Edna Macedo
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado

Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto

Carlos Melles
Robério Nunes ."."" F·T.

Vilmar Rocha
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Luiz Carlos Hauly
Pau lo Bauer ",aoo PT.

Zulaiê Cobra

Nilson Mourão
Terezinha Fernandes
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PDT

André lacharow '.,,, '." P;B

Edison Andrino
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

PPS

PL

PSC

PSB

PTB

André de Paula
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Jairo Carneiro
Marcos de Jesus ",'p,',.ff

Aracely de Paula

José Santana de Vasconcellos

B. Sá ""Ó "., fP'

Renato Casagrande

Salvador Zimbaldi ,·",,,m

(Dep. do PP ocupa a vaga)

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

Antonio Carlos Pannunzio
Hamilton Casara "l')' f L

Itamar Serpa
João Castelo

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Airton Roveda ·,ó,'d··e'·,~f'FL.FR·)W,

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Marcus Vicente
Osmânio Pereira
Tatico ""do PC

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Dr. Heleno "')' ,,·,eME"

Pastor Amarildo ·."",'oPMD8

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo ti, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 /6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT



PPS
Dr. Francisco Gonçalves .",>d. m Geraldo Resende

Luciana Genro ,,,"J" CF

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 /6762
FAX: 216-6770

Jamil Murad

Ivan Paixão

Mário Heringer

Sandro Mabel
1 vaga

Alceu Collares

1 vaga

Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

1 vaga

Pedro Canedo
Ronivon Santiago

Fernando Gabeira

Carlos Santana
Leonardo Monteiro

Maurício Rands
Neyde Aparecida

Professor Luizinho

Alice Portugal "')H'.F'MOE'

Pastor Francisco Olímpio

Ann Pontes
Benjamin Maranhão

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri

Paulo Lima ,.,,' ,j. Fi.,'. rFL FR':""~,

(Dep, do PCdoB ocupa a
vaga)

Carlos Mota ',"9' o·· Fl

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha "9"","!6

Sandra Rosado ,'" '" r "DE'

Arnaldo Faria de Sá
Homero Barreto "o..",o.,·,·,·,PfL

Ricarte de Freitas
PL

PT

PP

PV

PDT

PDT

PSB

PPS

PTB

PSB

PSOL

PMDB

PCdoB

João Fontes

Cláudio Magrão

PCdoB
Daniel Almeida "'9"') 81"""FFL Ih':'",.'.

Vanessa Grazziotin "'J'''' ",,',FFL,

Geraldo Thadeu

1 vaga

Isaías Silvestre

Jandira Feghali

Érico Ribeiro
Pedro Henry

Enio Tatico
Medeiros

Dr. Ribamar Alves

Jovair Arantes
Milton Cardias

Átila Lira
Carlos Alberto Leréia
Walter Barelli

Dra. Clair
Marco Maia
Paulo Pimenta
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho

Manato

Henrique Eduardo Alves
Leonardo Picciani
likia Braga
Moraes Souza
Osvaldo Reis

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

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2° Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3° Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior. Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787/6781 A 6786
FAX: 216-6790

Eduardo Paes
Walter Barelli

1 vaga

Feu Rosa
Pedro Corrêa

Vanderlei Assis

Homero Barreto ·"'9,,',.. f'M['8

Milton Cardias
Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Jorge Pinheiro
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

Roberto Brant ,',O'Jo ,'" P1

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

Givaldo Carimbão

Juíza Denise Frossard

Almir Sá "~J~,j'JFi"['E'

Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Assis Miguel do Couto
Nazareno Fonteles "",01, I L

Selma Schons
Teima de Souza

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

ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PL

PPS

PSB

PDT

PSOL

PMDB

PCdoB

PL

PTB

PSDB

PP

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Josias Quintal "J'" '·',I['E

(Dep, do PDT ocupa a vaga)

Antonio Joaquim "o')"IOPTE'

Eduardo Barbosa
Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Amauri Gasques
Reinaldo Gripp
Remi Trinta

Dr. Benedito Dias
José Linhares
Nilton Baiano "c~'_j:o.d,-,Ec:I,),;.-,F"FL.F·R('iL".

Suely Campos

Raul Jungmann

Enio Bacci "9' do· F;S

Jair de Oliveira
Lúcia Braga

Marcelo Castro
Waldemir Moka

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Perpétua Almeida

Coronel Alves
Wanderval Santos

Almerinda de Carvalho
Benjamin Maranhão
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Saraiva Felipe (Licenciado)
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
DurvalOrlato
Guilherme Menezes
Henrique Fontana

Roberto Gouveia

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2° Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

---~-~--~----_....._-----_._,--------------------------~--,,~---~.-".



Geraldo Thadeu

Carlos Dunga
Pedro Fernandes

Romeu Queiroz

Gonzaga Patriota

1 vaga

Claudio Cajado
3 vagas

Aracely de Paula
Oliveira Filho v,",, ')e' f'f'

Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a

vaga)

Alexandre Santos
Átila Lins

Marcello Siqueira
Pedro Chaves

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira ,",a" 'Mc·e

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silvio Torres

João Leão "", dó PL

João Tota
Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Dra. Clair
Henrique Fontana

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PSDS

PCdoB
1 vaga

PDT

PTS

PP

Neucimar Fraga ",,", p,: "e,8

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Mário Assad Júnior'·" ,',' PL

PL
Chico da Princesa "" ,j" 81""" PFL, PR'O'"

Giacobo
Humberto Michiles ","),' PT

Mauro Lopes

Nelson Bornier

José Pimentel
Paulo Delgado
Rubens Otoni
Tarcísio Zimmermann
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Jair de Oliveira
Marcelo Castro """oW'

Milton Monti C",,, e,,>,. PFL PR,:e'",

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

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

PV
Vittorio Medioli "'l' d,' "DS

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo li. Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 21 6-6853 A 6856
FAX: 216-6860

(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
10Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
20Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

, Francisco Appio
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Ary Kara
Homero Barreto

I Philemon Rodrigues

Suplentes

IIdeu Araujo
Pedro Henry

Carlito Merss
Marco Maia

Paulo Pimenta
Vitorassi

Zezéu Ribeiro

Orlando Desconsi
Simplício Mário

1 vaga

Dr. Ribamar Alves

Hamilton Casara 'a","PL

Jutahy Junior
Silvio Torres

José Militão
Jovair Arantes'

Marcus Vicente ,a,a,'oPL

Philemon Rodrigues "''l' dO F'M['S

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

PT

PP

PTB

PSDB

Edison Andrino "'o") pp;

Luiz Bittencourt
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra ''','' d, F'I.\O"

Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho ""')"
PC'T

Alceste Almeida '''J' 'J FM['8

AJex Canziani co" ')0 PP

Cleuber Carneiro "O'" FL
José Chaves
Josué Bengtson
Ricarte de Freitas '''''', elcco fFL, PR',,""

PL
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Claudio Cajado
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Alberto Goldman
Antonio Cambraia
Bismarck Maia "O' do >Pé

Marcelo Teixeira """""P''''''

Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PTS ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima "O"),,P'B (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor ',a',j" PL

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Gilmar Machado
Ivo José
Vadinho Baião

Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Hélio Esteves
Teima de Souza
(Dep. do PL ocupa a vaga)

André Figueiredo

PDT

PSC
Deley VdJa a,o Ft,,1[.E

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo 11, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 /6832/6833

PT

Telefones: 216-6805/6806/6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
10 Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
20 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
30 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
10 Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
20Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
30 Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

" I



Lincoln Portela

Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

Edson Duarte
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

Sarney Filho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

Gonzaga Mota
João Castelo

Zezéu Ribeiro
5 vagas

Mário Negromonte
Nélio Dias

1 vaga

2 vagas

Colbert Martins

Carlos Dunga
Paes Landim "'!."'.,'Fe

1 vaga

Isaías Silvestre
Luciano Leitoa ,,,,v,',,P[or

Sandra Rosado ".,' ,',' PM[,8

1 vaga

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

3 vagas

An íbal Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

2 vagas

PDT

PV
1 vaga

João Fontes .,,!! ,', f Fc

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoB

Severiano Alves

PP

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Daniel Almeida

PPS

PMDB

PTB

PFL

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

Jackson Barreto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

PT

PL

B. Sá "J'~J,jc.FF·S

Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha ·"H'. f TE

Pastor Francisco Olímpio

Almeida de Jesus
Heleno Silva

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
1 vaga

Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves
Jorge Alberto
Marcelo Castro

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

PPS
Nelson Proença Fernando Coruja

PDT
Severiano Alves Manato

PCdoB
Jamil Murad Inácio Arruda

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

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
Veda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo ''',''o",FFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Amon Bezerra

Paes Landim"""" rFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva Renato CasagrandeFL

Luiza Erundina

PMDB

PSOL
Maninha ",,,,,,,,PT Ivan Valente ',,"!H!"

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. COLltinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

Mauro Benevides

Vilmar Rocha
PTB

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PL

PFL

Vicente Cascione

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS ElOU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

----------_......_---------------_......_-~-------------------



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 002-A, DE
2003, QUE"ACR ESCENTA 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)
1° Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 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 PERfoDO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice"Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relato~: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Wasny de Roure
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Marcelo Castro
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro
Mário Negromonte.
Pedro Corrêa

PSDB

Iara Bernardi
5 vagas

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

4 vagas

4 vagas

Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes

1 vaga

PT
José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)
Nice Lobão
Roberto Magalhães "'l'·j"FlE

PMDB
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Rafael Guerra
Vicente Arruda

PP

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas

Davi Alcolumbre V"lad',PC'T

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga)

1 vaga

Marcelo Castro
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho

PPS

PSB

Bloco PL, PSL

Carlos Alberto Leréia
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

PTB
Jovair Arantes
Nelson Marquezelli
Philemon Rodrigues

Júnior Betão
Reinaldo Betão
Ricardo Rique

Geraldo Thadeu

Gonzaga Patriota
Sandra Rosado Vóc" d, PMc,e

Itamar Serpa
João Campos

1 vaga

Jefferson Campos "l,'" f"MD8

José Militão
2 vagas

Almeida de Jesus
Luciano Castro

Medeiros

Ivan Paixão

Luciano Leitoa

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

PTB
Jefferson Campos "'9,"0,".1(·,

Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
João Paulo Gomes da Silva "',ad"f'L

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Carlos Nader ","" PCL

Oliveira Filho
1 vaga

2 vagas

Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda ",,,,,P"'-,8 Renato Cozzolino "",doP',(.

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-62'14/6232
FAX: 216-6225

Chico Alencar "a"de,PT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo 11 Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Colbert Martins

Marcelo Ortiz

(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

PSOL
Jovino Cândido

Manato

PDr

PCdoB

Raul Jungmann

Renildo Calheiros
PV

1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

PSC
Milton Barbosa "9' 'l' 8"'" PFL, 'R":NA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 54-A, DE

1999. QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCíCIO QUE NÃO

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 007-A, DE
2003, QUE "ALTERA O INCISO 11 DO ART. 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO".

Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
2° Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA
Marcos de Jesus "')'" PL

4 vagas

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Adelor Vieira
3 vagas

1 vaga

6 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

Geraldo Thadeu

2 vagas

Pompeo de Mattos

Philemon Rodrigues
1 vaga

Medeiros
Wellington Fagundes

Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

PT

PV

PCdoB
Alice Portugal

Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro

Ney Lopes
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto
Leonardo Picciani
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa
Hamilton Casara
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz "," ,), f'foS

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior
Vanderlei Assis"'!; d" fFL

PTB
Eduardo Seabra
Jefferson Campos ·"".;,',f".W'

1 vaga
PL

João Carlos Bacelar "'i' ,),' f"FL

Luciano Castro
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Alceu Collares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALlDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA",
Presidente: João Grandão (PT)
10 Vice-Presidente:

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 /6232
FAX: 216-6225

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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

Eduardo Valverde
Guilherme Menezes

Roberto Gouveia
Selma Schons

Simplício Mário
Terezinha Fernandes

Leandro Vilela
4 vagas

PT

Ivan Paixão

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

PV

Eduardo Barbosa
João Campos

1 vaga

Jorge Gomes

Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes

1 vaga

PP

PL

Dr. Benedito Dias
Érico Ribeiro

1 vaga

PDT

PTB

PPS

PSB

PSDB

PMDB

PCdo B

Neucimar Fraga

Remi Trinta

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

Geraldo Resende

Daniel Almeida

Carlos Mota ""H ,),' f'L

Dr. Ribamar Alves

Amauri Gasques
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Jackson Barreto
Pedro Fernandes
1 vaga

Fátima Bezerra
Henrique Fontana
José Pimentel
Maurício Rands
Neyde Aparecida
Walter Pinheiro

Celcita Pinheiro
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira
Robério Nunes

Ademir Camilo "',!'" f L

Mário Heringer

Domiciano Cabral
Rafael Guerra
Sebastião Madeira

Almerinda de Carvalho
Benjamin Maranhão
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Mário Negromonte
Pedro Corrêa
Vadão Gomes

,-----~-------------~--~_._-~......_......_---------------"-......~'''_.''-~-''



Carlos Mota "'9' ,., SI"", PL. f'SL Barbosa Neto
João Paulo Gomes da Silva ·",,'.1.' B'·"",FL,

(Dep. do PP ocupa a vaga) PSL

PDT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

PP

1 vaga

Marcelo Ortiz

José Santana de
Vasconcellos

Raimundo Santos

2 vagas

Severiano Alves

Dimas Ramalho

Antonio Cruz ·.. ,,'d', <TB

3 vagas

Ann Pontes
Osmar Serraglio

2 vagas

Iriny Lopes
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Paes Landim ",'d,PFL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Carlos Magalhães
Neto

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
3 vagas

PV

PSOL

PMR
João Alfredo "","., F'T

Jamil Murad

Sarney Filho

PCdoB

José Divino "'9,·1•. ,"M08

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora

Cezar Silvestri
Juíza Denise Frossard '''l'·l,FSC''

PDT
Wagner Lago

PPS

PL

PP

PT

Coriolano Sales

Edmar Moreira ",'doPL

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Mário Assad Júnior ",.. ,.,.Fl
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho "'JH, F'Fc

Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

PSB

(Dep. do PFL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Willian "o''<'P,''

Marceliho Fraga
Nelson Trad
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

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

PMDB

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

DETERMINA,NDO 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)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMR)
Titulares Suplentes

1 vaga

José Janene
2 vagas

Iris Simões
Silas Câmara

1 vaga

Hélio Esteves
Zico Bronzeado

4 vagas

Suplentes

Helenildo Ribeiro

Manoel Salviano
Nicias Ribeiro

Zequinha Marinho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Darcísio Perondi
João Matos (Licenciado)
Lupércio Ramos 'C,",' .j, pp;

Moacir Micheletto

Nelson Trad

1 vaga

PV

PSC

PTB

PSDB

PCdoB

Bloco PL, PSL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

1 vaga
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ""dó'"'''' F'L, "L

Ronaldo Caiado
3 vagas

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Jamil Murad

Colbert Martins

Alceste Almeida "" .1.' PM['.

Nelson Marquezelli
Ricarte de Freitas
1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
2 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame
Júlio Redecker
Thelma de Oliveira

Cleonâncio Fonseca "o'" F',

Luis Carlos Heinze "" do' os

Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronivon Santiago
Zonta ÕI~'.ld ':l(. F'S'::

(Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

Eduardo Sciarra
Francisco Rodrigues
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Gervásio Oliveira "~lHe COT

Osmar Serraglio
Teté Bezerra
Waldemir Moka
(Dep. do PTS ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB

PT
Eduardo Valverde
João Grandão
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

2° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares

I'
I



Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 101-A, DE
2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4° DO ART. 57 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A ~EELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CAMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAl).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

PT

F'i.

4 vagas

5 vagas

Ana Guerra
Rubens Otoni

4 vagas

3 vagas

Jamil Murad

1 vaga

Paes Landim
2 vagas

1 vaga

Ademir Camilo '.'J'" PL

Luiz Piauhylino

Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho

1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Edinho Montemor
João Mendes de Jesus

1 vaga

PV

PL

PP

PDT

PPS

PTB

PSB

PSOL

PCdo B

Bloco PFL, PRONA

PT

PSDB

Perpétua Almeida

Alceu Collares
Wagner Lago .,.",."·FP

Almerinda de Carvalho
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

André de Paula
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

Janete Capiberibe

Devanir Ribeiro
Henrique Afonso
José Mentor
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Almeida de Jesus
Badu Picanço
Inaldo Leitão

Arnaldo Faria de Sá
Cleuber Carneiro
Luiz Antonio Fleury

Marcelo Ortiz

Bosco Costa
Sebastião Madeira
Veda Crusius

Fernando Coruja

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Chico Alencar "",).,. FT

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 W 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7" 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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Jamil Murad

Medeiros
2 vagas

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga

Iris Simões
Jovair Arantes

1 vaga

Mário Heringer

Jovino Cândido

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Neyde Aparecida
Nilson Mourão

2 vagas

Bismarck Maia
Bosco Costa

Carlos Alberto Leréia

Almerinda de Carvalho
Aníbal Gomes

Átila Lins ,.,."." Fh

Pastor Pedro Ribeiro
Wilson Santiago

Zé Gerardo

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PP

PMDB

f TE

Fernando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
Nelson Trad
1 vaga

Alvaro Dias
João Herrmann Neto '".,." .. Ph

PCdoB

PV

PDT

PPS

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

Luciano Castro
Sandro Mabel
1 vaga

José Múcio Monteiro
Paes Landim
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

PTB

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSB

Daniel Almeida

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
Rubens Otoni
1 vaga

Jorge Gomes

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSC
Sarney Filho

Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

Pastor Amarildo
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Teledones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4° DO ART. 225 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
ia Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
30 Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi
João Grandão
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFl

lezéu Ribeiro
5 vagas

Titulares
PT

Ivo José
Reginaldo Lopes
Roberto Gouveia
Selma Schons
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFl, PRONA
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

Suplentes

Carlos Abicalil
João Grandão

Maurício Rands
3 vagas

5 vagas

4 vagas

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
Vilmar Rocha
2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

4 vagas

PSDB
Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
1 vaga

PP
,Sandes Júnior
Zonta
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB

Bonifácio de Andrada
João Campos

Thelma de Oliveira

IIdeu Araujo
Julio Lopes

1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus ""oj",FL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha "l""fTB

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas
Thelma de Oliveira

PP
Pedro Canedo
Romel Anizio
lé Lima

PTB
Ricarte de Freitas
Sandro Matos

Hamilton Casara
João Campos

2 vagas

Carlos Souza
Sandes Júnior
Sérgio Caiado

2 vagas

Carlos Dunga
Kelly Moraes
1 vaga

Júnior Betão
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Colbert Martins

Pl

PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas

Humberto Michiles
Paulo Gouvêa

Wellington Fagundes

1 vaga

PL
Jaime Martins
Maurício Rabelo

PSB
Janete Capiberibe
1 vaga

PPS

Jorge Pinheiro
Raimundo Santos

2 vagas

André Costa -a9>'" FT

André Figueiredo
Wagner Lago "9"j","F'

Alice Portugal

PDT'

PCdo B

PV

Álvaro Dias

1 vaga

Manin ha,a);" PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
ia Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
20 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3° Vice-Presidente: lonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoS)

Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

I _

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PRÓPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 199-A, DE

2003, QUE" ALTERA A REDAÇÃO DA ALíNEA "B" E
ACRESCENTA AlÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 1n DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO

DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,

PARA USOS MÉDICOS, AGRíCOLAS E INDUSTRIAIS".
Preside~te: Dimas Ramalho (PPS)
ia Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares Suplentes

Assis Miguel do Couto
PT

Angela Guadagnin

1 vaga

Enio Bacci

Colbert Martins

Elimar Máximo Damasceno
PRONA

PDT

1 vaga
PSOL

Daniel Almeida
PC doB

Dr. Rodolfo Pereira

Geraldo Resende



Pastor Francisco Olímpio

Hélio Esteves
lé Geraldo
lico Bronzeado

Bloco PFL, PRONA

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

Carlos Mota 'c"" ". f,

Luciano Leitoa

3 vagas

Celso Russomanno
Ricardo Fiuza

1 vaga

Homero Barreto
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues

Inaldo Leitão
Luciano Castro

(Dep, do PSB ocupa a vaga)

PL

PP

PTB

Gervásio Oliveira ,",,,),, f'['1

Lupércio Ramos'"'" oi"~ ff<.

5 vagas

4 vagas

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Darci Coelho
Pedro Corrêa

(Dep, do PSB ocupa a vaga)

Davi Alcolumbre
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

Gonzaga Patriota
Maria Helena ",,,,',,FOS

Eduardo Seabra
Josué Bengtson """'" f'!

Pastor Frankembergen
1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Leonardo Picciani
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Antenor Naspolini
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara "l'" PL

1 vaga

Ivan Paixão

3 vagas

4 vagas

Almir Sá
Ricardo Rique

1 vaga

César Medeiros
4 vagas

Cabo Júlio >c"J,,j,,e.s,

5 vagas

Reginaldo Germano
Vanderlei Assis

1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini

Narcio Rodrigues

PDT

Nelson Meurer
Simão Sessim
(Dep, do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Nilson Pinto
Walter Feldman (Licenciado)
1 vaga

PTB

José Rocha
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

Luciano Castro
Remi Trinta
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PP

PMDB

PSB

PPS
Dimas Ramalho

Iris Simões
Jefferson Campos """,j"fM[,e

Romeu Queiroz
(Dep, do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Isaías Silvestre
Mário Assad JLlnior "''l' ,',' 810"" FL, fSC

Salvador limbaldi """""m

João Grandão
José Eduardo Cardozo
Luciano lica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

Mário Heringer
PCdo B

1 vaga Perpétua Almeida 1 vaga
PV

Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira

Dr. Heleno ','.!"",, ff'

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep, do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÕNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
20 Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
30 Vice-Presidente: lico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3° 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)
1° Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

Edson Duarte
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - si 170-A
Telefones: 216,6209
FAX: 216.6225

PT
Anselmo
Eduardo Valverde
Fernando Ferro

Sarney Filho

6 vagas

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep, do PSOL ocupa a vaga)

PT
6 vagas

---~~._--------_......_--~---~._---------------------------~._-_ ..._-~..~';,.



PMDB
1 vaga

Maninha "),,',,fT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216·6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida

Jackson Barreto
Pedro Fernandes
Vicente Cascione

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Humberto Michiles
Jaime Martins

1 vaga

Ann Pontes
Benjamin Maranhão

José Priante
Luiz Bittencourt

Wilson Santiago

Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa

Professor Irapuan Teixeira

(Dep. do POT ocupa a vaga)
5 vagas

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Paulo Bauer"""OFFl

Ronaldo Dimas
Veda Crusius

PT

PP

PSDB

Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PMDB

PL

Leonardo Monteiro
Nilson Mourão
Paulo Delgado
Zé Geraldo ,·"".-,f'M['B

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Manato
Sérgio Miranda '"'' do f C "B

Dr. Rodolfo Pereira
João Herrmann Neto ,a"adofes

PCdoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PRONA

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

PSB

Armando Monteiro
José Militão
Philemon Rodrigues

Francisco Dornelles
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Miguel de Souza
Raimundo Santos
Sandro Mabel

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman (Ucenciado)
Zenaldo Coutinho

Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT

Delfim Netto ""kJ. f'f

Eduardo Cunha
Henrique Eduardo Alves
Lupércio Ramos ""H' f F'
Osmar Serraglio
Pedro Chaves
Pedro Novais

Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabnclli
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

3 vagas

1 vaga

1 vaga

4 vagas

1 vaga

Darci Coelho
IIdeu Araujo

1 vaga

Luciano Castro
Remi Trinta

1 vaga

Carlos Sampaio
João Campos

Vicente Arruda

Givaldo Carimbão

Devanir Ribeiro
José Pimentel
Nilson Mourão
Paulo Delgado
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago
Wasny de Roure

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Darcísio Perondi
Gervásio Oliveira ""a 'o PDT

4 vagas

PT

PFL

PV

PSOL

Jamil Murad

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo (Licenciado)
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

Marcelo Ortiz

Colbert Martins
Dr. Francisco Gonçalves,,)a ,'o PTS

PSB

Coronel Alves
Jorge Pinheiro
Ricardo Rique

PPS

PP

PC do B

PDT

PTB

Álvaro Dias

Wagner Lago"" "o, PF'

Josias Quintal """a" FMDe

1 vaga

PL

PSDB

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

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Luiz Carlos Hauly

Agnaldo Muniz
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Abelardo Lupion
Alberto Fraga """,Pl.
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

Gilberto Nascimento
João Correia
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA



Bloco PL, PSL

4 vagas

5 vagas

Luiz Bassuma
Vadinho Baião

3 vagas

3 vagas

Almeida de Jesus
Coronel Alves

Lincoln Portela

Colbert Martins

Iberê Ferreira ",,,do·P·T.

Jorge Gomes

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa

1 vaga

lris Simões
Nelson Marquezelli

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Rubens Otoni
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PSDB

Cezar Schirmer
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PTB

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB

Veda Crusius
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PDT

PPS

PL

PP

Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Raul Jungmann

Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Mota ··"",j"PL

Edinho Montemor "">é""f'L

Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha"""" FIE

Átila Lins,"''''','f''
Carlos Willian ""J'''''.",

5 vagas

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano

3 vagas

Dilceu Sperafico

Francisco Dornelles

Professor Irapuan Teixeira

Jaime Martins
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PP

PTB

PMDB

PSDB
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Castelo

Arnon Bezerra
Jackson Barreto
1 vaga

Fel! Rosa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
1 vaga

PSB

Almeida de Jesus

PPS

João Carlos Bacelar "r" ,1.. fio",·" PFL. ,"':01'"

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Alexandre Cardoso
Carlos Mota"'" ,1" "'"" F'L N

João Paulo Gomes da Silva ',".'.'01" f, ....,

Francisco Rodrigues
Ivan Ranzolin ·....0'" .1.. rf

,
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

IFernando Lopes

I
João Correia
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ''''l' .je. 'Ic·" PL. P·'·L

4 vagas

PDT
João Herrmann Neto'" po1' PF,

Severiano Alves
PCdoB

André Costa ,·""""FT
Mário Heringer

Manato
Wagner Lago

PCdoB
Perpétua Almeida

PV

Luiz Piauhylino

Daniel Almeida

Jamil Murad
PSC

1 vaga Sarney Filho
PSOL

Jovino Cândido

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1° Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2° Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3° Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sa (PTB)
Titulares Suplentes

Orlando Fantazzini '.l.",,'.fT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 347·A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2° DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRoíBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Zequinha Marinho

1 vaga

Maninha"'!"'''' FT

Orlando Fantazzini " ..,,,.. rT

Vieira Reis ·.. ",,",PM[o.

Secretario(a): -

Antonio Carlos Biscaia

PV

PSOL

PMR

PT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Ana Guerra

Antonio Carlos Biscaia
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PT
Mauro Passos

5 vagas

---------------------------------------------------.,.q----_.~-_.~.=-



(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA

PSB

5 vagas

Eduardo Sciarra
Onyx Lorenzoni

2 vagas

Dimas Ramalho

Enio Bacci

Renato Casagrande

Jovair Arantes
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
João Leão \, :"'Jd ,jl' fiJ'Zv F'L, P5l

Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

1 vaga

Oliveira Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Mário Assad Júnior ""~a 'e, ."," PL,

F::l

PTB

PSDB

PDT

Alexandre Cardoso

João Paulo Gomes da Silva ."" d.

1 vaga

Almir Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Juíza Denise Frossard ""'" F'SC'"

1 vaga

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Luiz Antonio Fleury
2 vagas

Francisco Turra
Romel Anizio
1 vaga

pp

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

Alceste Almeida ."", .l<' 'MD'
Pastor Reinaldo

1 vaga

João Correia
Lupércio Ramos ,",,,,, >e"

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

PP

PL

3 vagas

Helenildo Ribeiro
Professora Raquel Teixeira

2 vagas

Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho

3 vagas

PTB

Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
João Paulo Gomes da Silva ",',",L

2 vagas
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

PFL

PSDB

PMDB

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

1 vaga

2 vagas

Wellington Roberto
1 vaga

Alberto Goldman
Nicias Ribei ro
Ronaldo Dimas
1 vaga

Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

Almerinda de Carvalho
André Zacharow ",,",., 'DT

Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti (Licenciado)
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PCdoB
Renildo Calheiros

PCdoB

PSC
Jamil Murad

Jamil Murad

Elimar Máximo Damasceno

Daniel Almeida
PRONA

1 vaga
PSOL

Costa Ferreira

Marcelo Ortiz
PV

PSOL

1 vaga

Sarney Filho

Milton Barbosa ",,,,,j,,'FL
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216·6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 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: Juiza Denise Frossard (PPS)
1° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

Chico Alencar ")l-" fT

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 35S-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)
1° Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

Chico Alencar """",PT

José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

PSC

PT
6 vagas Antonio Carlos Biscaia

Iriny Lopes
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands

PT
6 vagas



Rubens Otoni

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PP

PTB

1 vaga

Abelardo Lupion
Alberto Fraga ''')H'' m.

Fernando de Fabinho
Ivan Ranzolin '.",," '.' f'f'

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Sandra Rosado',.·, fM["

2 vagas

Zonta
2 vagas

Wanderval Santos
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

André Zacharow """ f'[>T

João Correia
Osvaldo Reís

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Rafael Guerra

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

Eduardo Valverde
João Grandão 'd.'; .l .. bE

Jorge Boeira
Zé Geraldo

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga

PT

PFL

Alice Portugal
PRONA

Geraldo Resende
Juíza Denise Frossard ·_""·"oPS08

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento .""",. f."

Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

PL

Benedito de Lira
José Linhares
Suely Campos

PSDB

PP

PSB

PTB
Kelly Moraes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga

Luiza Erundina
Marcondes Gadelha ""l' 'l" PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS

Jamil Murad

Mário Heringer

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
30Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

1 vaga

3 vagas

Ann Pontes
4 vagas

4 vagas

João Fontes

Colbert Martins

Benedito de Lira
2 vagas

Carlos Nader
José Santana de

Vasconcellos
Raimundo Santos

6 vagas

Marcos de Jesus ..""". f'L

5 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro

João Campos

PT

PFL

PMDB

PSDB

Bloco PFL, PRONA

Albérico Filho
Átila Lins
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

José Rocha
Luiz Carreira·"·ê... m

Paulo Magalhães
Robério Nunes
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa
Vicente Arruda

Agnaldo Muniz
Ibrahim Abi-ackel
Pedro Corrêa

PV

PL

PDT

PPS

PSB

PCdoB

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Aracely de Paula

Inaldo Leitão

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Juíza Denise Frossard

Sandra Rosado

Ademir Camilo ""L,'.'.. f,

Luiz Piauhylino

Inácio Arruda

André de Paula
Fábio Souto

Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Teima de Souza

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

_______________________. ~ ..... ..__.~_v



Vitorassi

Almerinda de Carvalho
Asdrubal Bentes
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Marcos Abramo ,'a."",,,PFL

Zé Lima
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Homero Barreto
Josué Bengtson

Medeiros
1 vaga

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Colbert Martins

Wagner Lago ",ao""P

1 vaga

Daniel Almeida

(Oep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
(Oep. do PSB ocupa a vaga)

3 vagas

PSDB

Bosco Costa

João Almeida
Júlio Redecker
Léo Alcântara

PP
Cleonâncio Fonseca

Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PTB
Pastor Reinaldo

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PL

José Carlos Araújo ",!O'J, f H

Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Sandra Rosado vo,' d'., f'M"B

(Dep. do PT ocupa a vaga)"
1 vaga

PPS
Geraldo Resende

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdo B
Jamil Murad

PV

Hermes Parcianello
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Olavo Calheiros
Rose de Freitas

Ivan Ranzolin
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

João Almeida
Jutahy Junior
Zenaldo Coutinho

Agnaldo Muniz
Benedito de Lira
Darci Coelho

Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

Inaldo Leitão
Lincoln Portela
Miguel de Souza

Rogério Teófilo

B.Sá

João Herrmann Neto

Renildo Calheiros

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PSDB

PP

PTB

PL

PPS

PSB

PDT

PCdoB

PV

Aníbal Gomes
Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt
Marinha Raupp

Paulo Lima

Aroldo Cedraz
3 vagas

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos

Vicente Arruda

Afonso Hamm
2 vagas

3 vagas

Júnior Betão
Reinaldo Betão

1 vaga

Fernando Coruja

1 vaga

João Fontes

Jandira Feghali

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar "'o ,"' PT

Orlando Fantazzini co.)oMT

PSC

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

1 vaga

Milton Barbosa """ f'FL

Pastor Amarildo vog,,'oPL

Zequinha Marinho ""do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior si 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPIECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 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)
10 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
20 Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
30 Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMOB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 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)
1°Vice-Presidente:
20Vice-Presidente:
30Vice·Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

Durval Orlato
Reginaldo Lopes
Roberto Gouveia
Rubens Otoni
Teima de Souza

PT
Iriny Lopes

Maria do Rosário
4 vagas

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes
Eunício Oliveira
Jader Barbalho
Mauro Benevides
Nelson Bornier

Bloco PFL, PRONA

Dra. Clair
5 vagas

Benjamin Maranhão
Marinha Raupp

Mendes Ribeiro Filho
2 vagas



PP

PSDB

PTB

4 vagas João Almeida Walter Feldman (Licenciado)
PP

Cleonâncio Fonseca João Leão .""j, Pl

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

3 vagas PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
3 vagas Heleno Silva José Carlos Araújo "')0 lO FFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
3 vagas Givaldo Carimbão 2 vagas

Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha HE-:

1 vaga

1 vaga

Colbert Martins

Severiano Alves
PCdo B

PRONA

PPS
Raul Jungmann

PDT
Mário Heringer

Daniel Almeida

1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-62251 vaga

1 vaga

3 vagas

Ivan Paixão

João Fontes

PV

PL

PPS

PDT

PSB

PCdoB

Fernando Estima

Inaldo Leitão
Medeiros
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Alceu Collares

Inácio Arruda

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim
1 vaga

Bosco Costa
Gonzaga Mota
João Castelo

Fernando de Fabinho
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

Cleonâncio Fonseca
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

Abelardo Lupion
(Dep. do PL ocupa a vaga)

3 vagas

Durval Orlato
José Mentor
Odair Cunha

Patrus Ananias (Licenciado)
2 vagas

PT

PFL

PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Paulo Rubem Santiago
1 vaga

César Bandeira
Coriolano Sales
Dr. Pinotti (Licenciado)
Edmar Moreira ".,,·j.o.F'L

Félix Mendonça
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Josias Gomes
5 vagas

PT
Fernando Ferro
José Pimentel
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

Sarney Filho
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALlZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

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

Jorge Alberto
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Bosco Costa
Gonzaga Mota
Halenildo Ribeiro

PFL

PMDB

PSDB

Eduardo Sciarra
Júlio Casar

(Dep. do PL ocupa a vaga)
2 vagas

4 vagas

Antonio Cambraia
Narcio Rodrigues

Vicente Arruda

Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

João Campos
Zenaldo Coutinho
Zlllaiê Cobra
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Francisco Garcia
Nelson Meurer
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

PSDB

PP

PTB

Cabo Júlio
Edison Andrino

Osmar Serraglio
Silas Brasileiro (Licenciado)

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Vicente Arruda
1 vaga

Érico Ribeiro
Julio Lopes

Leodegar Tiscoski

Ricardo Izar

---------------_._-~-------~-"



Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÃOS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MíNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNiCípIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA
César Bandeira o."''" PV

Eduardo Scíarra
Fernando de Fabinho
Gervásio Silva ,,,,,''',PP

Júlio Cesar
Ney Lopes

PV

PPS

4 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
1 vaga

Darci Coelho 'óo'''' FfL

Mário Negromonte
2 vagas

Murilo zauith
(Dep. do PP ocupa a vaga)

3 vagas

PT
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

5 vagas

PFL

PMDB

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)

Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

PTB

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

vaga)
Márcio Reinaldo Moreira 2 vagas
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
Janete Capiberibe Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PCdoB
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

André Zacharow C;'J"" PC"

Carlos WilJian "1""8
Mauro Lopes
Rose de Freitas ""~,"c' f5C'E·

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos
Gustavo Fruet O.'",'oFMDe

João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

pp
Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti (Licenciado)
1 vaga

Chico Sardelli

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7a
, 8" E 9"

REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Romeu Queiroz

Mário Heringer

Dimas Ramalho

Colombo
Gilmar Machado

Luci Choinacki
Nazareno Fonteles

Neyde Aparecida
Selma Schons

Luiz Bittencourt
Pastor Pedro Ribeiro

3 vagas

Chico Sardelli ","doP'.

Leonardo Mattos

Humberto Michiles
José Carlos Araújo """j"m

Maurício Rabelo

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PMDB

PSDB
Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius

1 vaga

PP
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

PSB

Perpétua Almeida
PCdoB

POT

PL

Jovino Cândido

Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

Pompeo de Mattos

Geraldo Resende
Juíza Denise Frossard "'l',j, P>DS

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Maria do Rosário
Paulo Rubem Santiago

Eduardo Cunha
Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves
Osmar Serraglio
Waldemir Moka

Celcita Pinheiro
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Nelson Marquezelli

Antenor Naspolini
Lobbe Neto
Professora Raquel
Teixeira

Coronel Alves
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

José Linhares



Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

lris Simões
José Militão

PL
Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior 'h"!'<O'" Pl

Pastor Francisco Olímpio
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad

PV
Leonardo Mattos

PSOL

2 vagas

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

Carlos Mota'"'''''' Fl

2 vagas

Cezar Silvestri

Mário Heringer

1 vaga

Sarney Filho

Fernando Coruja

Alexandre Cardoso

Alceu Collares
Sérgio Miranda ,"",."p..,,"

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Luiza Erundina
PDT

Ademir Camilo "",""j" PL

Luiz Piauhylino
PCdoB

1 vaga

PV
1 vaga

Orlando Fantazzini '""',.PT
Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 548-A, DE
2002, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 17 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISCIPLINAR AS
COLIGAÇÕES ELEITORAIS".

Presidente: Benedito de Lira (PP)
1° Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2° Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3° Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PSDB

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto

Edmar Moreira ",.""."PL

Eduardo Sciarra
Murilo Zauith
Rodrigo Maia

Dr. Rosinha
Dra. Clair

Mauro Passos
Paulo Rubem Santiago

Walter Pinheiro
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio

Domiciano Cabral
Eduardo Barbosa

Eduardo Cunha
Olavo Calheiros

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas

Gervásio Silva
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

2 vagas

PT

PP

PSDB

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Orlando Desconsi
Simplício Mário
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro

Alexandre Santos
Marinha Raupp
Moreira Franco
Teté Bezerra
Zé Gerardo

Betinho Rosado
José Carlos Machado
Osvaldo Coelho
Paulo Magalhães

Antonio Carlos Mendes
Thame
Julio Semeghini
Rafael Guerra

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 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)
1° Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2° Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

Luiz Bassuma
Luiz Couto

Rubens Otoni
Simplício Mário

2 vagas

Átila Lins ,")H,' F"
Eduardo Cunha

4 vagas

PT

PMDB

César Medei ros
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Vitorassi
1 vaga

Betinho Rosado
Pauderney Avelino
Robério Nunes
Vic Pires Franco

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

Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
João Almeida

3 vagas Julio Lopes
Vanderlei Assis
Zé Lima

IIdeu Araujo
Romel Anizio

Vadão Gomes
PP PTB

Benedito de Lira
Darci Coelho
lbrahim Abi-ackel

Pedro Canedo
2 vagas

Jackson Barreto
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

3 vagas

PTB PL
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo

Arnaldo Faria de Sá
Edna Macedo
Paes Landim

Jaime Martins
Jorge Pinheiro
Sandro Mabel

Chico da Princesa
Heleno Silva

Paulo Gouvêa

Inaldo Leitão

I
I Sandro Mabel

1 vaga

PL
Miguel de Souza

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

Colbert Martins
PPS

Geraldo Resende"'! ,)C. 81,"'" PCC 'H':" Lc

Rogério Teófilo
PSB



1 vaga
PDT

1 vaga Alice Portugal
PV

Jandira Feghali

Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊ:NCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 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:
1° Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PSOL

5 vagas

6 vagas

Maninha "'lO d" PT

Leonardo Mattos

PT

PMDB

João Grandão
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

Átila Lins ""d,.H·;

Carlos Willian ,,,,'d'.P·SC

Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Secrelário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

Fernando Gabeira

Vanessa Grazziotin

Iriny Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
4 vagas

André Figueiredo
Renato Cozzolino ".J'.jc.H'D8

Marcos de Jesus')'») '" PL

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
4 vagas

PV

PCdoB

Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PT

PFL

Iara Bernardi

Luci Choinacki

Maria do Rosário
Selma Schons
Teima de Souza
1 vaga

1 vaga

Inácio Arruda

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes
Marinha Raupp
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira
Veda Crusius
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Benjamin Maranhão
Lúcia Braga

Teté Bezerra
1 vaga

Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas

Sebastião Madeira
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho
Mussa Demes
1 vaga

Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Zonta

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ")' ",. 81(·,,· PL. PSl

Eduardo Sciarra
Pauderney Avelino

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PP
João Leão "'3').3 (lI) 81("·,0 PL. PSL

3 vagas

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaJ''''''IE

Geraldo Thadeu

José Chaves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

1 vaga

Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

Paulo Bauer '"Hj.. ",.". "L. F'R'"''''

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

PSDB

Bloco PL, PSL
(Dep, do Bloco PFL, PRONA

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

1 vaga

João Almeida
Léo Alcântara
1 vaga

Enio Tatico "." .,., PT8

Elaine Costa
José Militão
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza
Milton Monti

Carlos Mata "'9"'"'"
2 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

Kelly Moraes
1 vaga

Geraldo Thadeu

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Elaine Costa
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSB

PTB

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Suely Campos

PP

PL
Maurício Rabelo
Oliveira Filho

PPS
Dr. Francisco Gonçalves ",·,.d·' PTe

Juíza Denise Frossard ".,.do P'OS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe
Luiza Erundina
Maria Helena ""."·PP5
Sandra Rosado ,a" d., P"OB

PDT
Alceu Collares

PCdoB

Álvaro Dias
Renato Cozzolino "9'doF'FL

Gonzaga Patriota

Mário Heringer

PSB

PDT
1 vaga

1 vaga



Marcelo Ortiz Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 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)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT

1 vaga

1 vaga

Chico Sardelli

Paulo Rubem Santiago
5 vagas

Alexandre Santos
Eduardo Cunha

Max Rosenmann

Nelson Bornier

Paulo Lima

Claudio Cajado
Fernando de Fabinho

(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Suplentes

Celso Russomanno
Feu Rosa

1 vaga

PT

Alex Canziani
Ricardo Izar

1 vaga

Aracely de Paula

Jorge Pinheiro

José Carlos Araújo "'l·' ,", E" .. ", f FL fh':',".',

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Antonio Cambraia
Julio Semeghini

Nicias Ribeiro

Dimas Ramalho

João Mendes de Jesus ",.."',,,Fl
Pastor Francisco Olímpio

PP

PL

PTB

PPS

PSB

PDr

PMDB

PSDB

Bloco PFL, PRONA

Eliseu Padilha
João Magalhães
Wladimir Costa
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Betinho Rosado
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Bismarck Maia
Carlos Sampaio
Paulo Feijó

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Hélio Esteves
Luciano lica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

João Pizzolatti
Nélio Dias
Simão Sessim

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.316, DE 2003, QUE "ESTABELECE O

CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTíVEIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

Jaime Martins
José Santana de
Vasconcellos
Wellington Roberto

1 vaga

PV

Beto Albuquerque
Josias Quintal "'''l-,de''''.'''E

PCdo B
Daniel Almeida

Mário Heringer
Renato Cozzolino ..", ,." F'ME'"

Iris Simões
Marcus Vicente
Sandro Matos

PSC

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Deley"""""'P'
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Rafael Guerra

lequinha Marinho

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Leonardo Monteiro
Mauro Passos

2 vagas

Edson Duarte

Geraldo Resende

Álvaro Dias

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Carlos Mota F'.

Gonzaga Patriota

Jefferson Campos
Luiz Antonio FleUlY

Ricarte de Freitas

Eduardo Sciarra
Marcos .de Jesus ""l'"'''' fL

3 vagas

Albérico Filho
Alexandre Santos

4 vagas

Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Dr. Benedito Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

PL

PV

PTB

PDT

PPS

PSB

PMDB

PCdo B

Bloco PFL, PRONA

Sérgio Miranda "',0'"F·: ,", E

PCdo B
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PV

César Medeiros
Dr. Rosinha
Ivo José
Luciano lica
Orlando Desconsi
Selma Schons

Benjamin Maranhão
Jorge Alberto
Max Rosenmann
Nelson Trad
Pedro Chaves

PP

Betinho Rosado
José Carlos Machado
Júlio Cesar
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Dimas
Thelma de Oliv.:ira

José Militão
Jovair Arantes
Neuton Lima

Celso Russomanno
Lino Rossi
Marcos Abramo
Mário Negromonte

Amauri Gasques
Jorge Pinheiro

Remi Trinta

Cezar Silvestri

Jamil Murad

Dr. Ribamar Alves

Mário Heringer

Leonardo Mattos

.~---------------------------_._,.



FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE UNHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURíSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSOB)
1° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2° Vice-Presidente: Josué Sengtson (PTS)
3° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
titulares Suplentes

1 vaga

Inácio Arruda

Roberto Freire

Severiano Alves

Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde

José Pimentel
Teima de Souza

Zezéu Ribeiro
1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Almerinda de Carvalho
Cabo Júlio ",." c,':

Darcísio Perondi
Eduardo Cunha

Gilberto Nascimento
José Priante

Julio Semeghini
Ronaldo Cezar Coelho

(Licenciado)
Ronaldo Dirnas

Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes

1 vaga

Aroldo Cedraz
Rodrigo Maia

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

PT

PP

PSDB

PUDB

Bloco PFL, PRONA

Fernando Ferro
Henrique Fontana
Luciano lica
Mauro Passos
Paulo Bernardo (Licenciado)
Terezinha Fernandes

Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Roberto Arruda

Vilmar Rocha

Eliseu Padilha
Leonardo Picciani
Mauro Lopes
Moreira Franco
Osmar Serraglio

Dr. Benedito Dias
Francisco Appio
Ricardo Barros

PTB

Alberto Goldman

Antonio Carlos Mendes Thame

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 3.337, DE 2004, aUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N° 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, N° 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, N° 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

N° 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, N° 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E N° 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3° Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMOB)
Titulares Suplentes

Iris Simões
Jackson Barreto
Jonival Lucas Junior

PDT

PPS

PSC

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Ar'aújo ,a.!,,', ."". PFL cCO,",

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

Fernando Coruja
PSB

Mário Assad Júnior oa",",E:I··x"L,FSL

Renato Casagrande

Renato Cozzolino 'op' .,' c,.:

Sérgio Miranda ",,3d,. C'( , •• B

1 vaga
PCdoB

(Dep. do POT ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley"·,Boj, P'I

(Oep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Álvaro Dias

Barbosa Neto

5 vagas

4 vagas

César Medeiros
5 vagas

Arnon Bezerra
Jovair Arantes

Marcus Vicente

Nelson Proença

Francisco Garcia
João Tota ''''')0 d.'.•",c" PL eSL

2 vagas

Eduardo Paes
Luiz Carlos Hauly

Professora Raquel Teixeira

PTB

Bloco PL, PSL
(Dep. do PP ocupa a vaga)

2 vagas

PT

PSDB

Bloco PFL, PRONA

PP

Carlos Eduardo Cadoca
Pedro Chaves
(Dep. do PTS ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Fábio Souto
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
1 vaga

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Domiciano Cabral
Marcelo Teixei ra ""'"",. PM['P

Alceste Almeida ""'0 °MDB

Alex Canziani
José Militão
Josué Bengtson

Chico da Princesa
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Isaías Silvestre
João Mendes de Jesus ,,,,,d·'·SIo,,,,PL P"

PDT

PCdoB

PSOL

PV

PSC
Costa Ferreira

Perpétua Almeida

André Costa "" d' P1

Severiano Alves

1 vaga

Man inha ",.,' .l•• fI

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232



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

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL N° 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

Fátima Bezerra
Iara Bernardi

João Grandão
Odair Cunha

Wasny de Roure
Zico Bronzeado

André Zacharow ·"",,,"'8
Marinha Raupp

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
3 vagas

PT

Jorge Pinheiro
Neucimar Fraga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL

1 vaga

Alceste Almeida "")")"',,"'E
Alex Canziani

2 vagas

Pompeo de Mattos

PV

Geraldo Thadeu

André de Paula
3 vagas

Feu Rosa
2 vagas

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

1 vaga
PP

João Mendes de Jesus ...,,,,,,, "l

Sandra Rosado""'" F.: .J.,
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT

PSC

PPS

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PCdo B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

André Figueiredo

Alice Portugal

Jovino Cândido

Carlos Abicalil
Ivo José
Reginaldo Lopes
Roberto Gouveia
Selma Schons
Vignatti

Nilton Baiano
Pedro Canedo
Zonta

Ivan Paixão

Júnior Betão
Lincoln Portela
Maurício Rabelo

Elaine Costa
Homero Barreto
1 vaga

Luciano Leitoa

Ann Pontes
Benjamin Maranhão
Leandro Vilela
Rose de Freitas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,

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)
1° Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3° Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Deley'i.a9::l<:I.:or.,IAl1f:

Secretario(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

Costa Ferreira
Deley Ff

Vadinho Baião
5 vagas

5 vagas

PV

Coronel Alves
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

Enio Bacci

1 vaga

1 vaga

José Linhares
Suely Campos

1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente

1 vaga

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

PT

PP

PSC

PDT

PPS
Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard "" .,. "08

psa

PTa

PSDa

PMDB

PCdo B

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
Marcos de Jesus ",.)~"' s" . fl F'l

4 vagas

Daniel Almeida

Luciano Leitoa

Severiano Alves

Geraldo Thadeu

Milton Barbosa "".]<.".,., I'FL.'R·:"'".

Pastor Amarildo

Lincoln Portela

Maurício Rabelo

Paulo Gouvêa

Arnaldo Faria de Sá
Pastor Reinaldo
Ricardo Izar

Celso Russomanno
IIdeu Araujo
Julio Lopes

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Campos
Thelma de Oliveira

Angela Guadagnin
Antônio Carlos Biffi
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

Almerinda de Carvalho
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga



INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO· SFB,

CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL- FNDF, E DÃOUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1° Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2° Vice-Pres!dente: Luiz Carreira (PFL)
3° Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB

PT

Bloco PFL, PRONA

1 vaga

6 vagas

Suplentes

4 vagas

Paulo Lima
4 vagas

Edson Duarte

Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

Veda Crusius

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

PV

PMR

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 Colbart Martins

Dr. Francisco Gonçalves "0"d0

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

Alice Portugal
pedoB

Ana Guerra
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

Marcelo Ortiz

João Castelo
Lobbe Neto
Márcio Fortes

PT

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus "9~'d,PL

PP
Julio Lopes
Nilton Baiano
Sandes Júnior

PTB

PSDB

PMDB
Leandro Vilela
Marinha Raupp
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

1° Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTS)
2° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3° Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares

Eduardo Sciarra
3 vagas

Átila Lins V>.,. ,j" 'Pô

Gervásio Oliveira
Luiz Bittencourt

Moacir Micheletto
2 vagas

Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde

Fernando Ferro
Nilson Mourão
lezéu Ribeiro

1 vaga

PP
Francisco Appio

Nelson Meurer
lonta

Jovair Arantes
Pastor Reinaldo

(Dep, do PPS ocupa a vaga)
PL

PTB

Janete Capiberibe

Almir Sá
Jaime Martins

Wellington Fagundes

Severiano Alves
PDT

PPS
Dr. Francisco Gonçalves ·'d."MT8

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thama

Ronaldo Dimas
Xico Graziano

Beto Albuquerque

Davi Alcolumbre
Gervásio Silva
Kátia Abreu
Luiz Carreira

Carlos Souza
Pedro Henry
lé Lima

Anivaldo Vale
Hamilton Casara "" ,j",,,

Nilson Pinto
lenaldo Coutinho

Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Lupércio Ramos
Marcelino Fraga
Natan Donadon

Cezar Silvestri

José Militão
Paes Landim
Pastor Frankembergen

Dr. Rodolfo Perei ra

Júnior Betão
Miguel de Souza
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

César Medeiros
Henrique Afonso
João Grandão
Luciano lica
lé Geraldo
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

João Alfredo "" do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS",

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)

PCdo B
Perpétua Almeida

Sarney Filho
PV

PSOL

Vanessa Grazziotin

Fernando Gabeira

Vieira Reis ",adH·'''·''
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, 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 N° 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO",
Presidente: Deley (PSC)
1° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2° Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes



Bloco PL, PSL

Chico Sardelli ·""""o.• F' F'L Leonardo Maltos
(Dep, do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 216,6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI W 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

6 vagas

João Pizzolatli
2 vagas

5 vagas

4 vagas

João Fontes

1 vaga

1 vaga

Cláudio Magrão

Cezar Schirmer

Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson

Sandro Matos

Carlos Alberto Leréia
Lobbe Neto
Nilson Pinto

Enio Tatico
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

1 vaga

Edinho Montemor 0.<',,,,..,·,
Luciano Leitoa

PT

PMDB

PMDB
Bernardo Ariston
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep, do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PTB

PL

PSDB

PP

Carlos Melles
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho ",!.'"''''
1 vaga

Antonio Cambraia
Bismarck Maia
Silvio Torres

Enivaldo Ribeiro
Pedro Canedo
Ronivon Santiago

José Militão
Jovair Arantes
Marcus Vicente

PSB

PSC

PV

PPS

PCdoB

por
Dr. Ribamar Alves

Giacobo

Reinaldo Betão

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

Geraldo Resende

Daniel Almeida

André Figueiredo

Marcelo Ortiz

Fernando Ferro
Jorge Biltar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

Gastão Vieira

Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

Deley '''''i'''' "."'f
Secrelário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo" - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI W 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

Dr. Rosinha
5 vagas

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Onyx Lorenzoni
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson

Sandro Matos

João Tota'!"'" CL f'L

Pedro Corrêa
2 vagas

Lobbe Neto
Nilson Pinto

Professora Raquel Teixeira

Nelson Bornier
Tadeu Filippelli (Licenciado)

3 vagas

Antônio Carlos Biffi
5 vagas

PT

Luciano Leitoa

Maurício Rabelo
(Dep, do PSB ocupa a vaga)

(Dep, do PP ocupa a vaga)

Costa Ferreira

1 vaga

Colbert Martins

Pompeo de Mattos

PV

PT

PP

PTB

PPS

PDT

PSB
João Mendes de Jesus "L.."" C" ..", CL.

PSC

PMDB

PSDB

PCdoB

César Medeiros
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga

Aníbal Gomes
Carlos Willian "'J' ·lo CS.

Darcísio Perondi
Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago

José Roberto Arruda
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho
Ronaldo Caiado

Julio Lopes
Ronivon Santiago
1 vaga

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Silvio Torres

José Militão
Jovair Arantes
Marcus Vicente

André Figueiredo

Cláudio Magrão

Reinaldo Betão
(Dep, do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Daniel Almeida

Dr. Ribamar Alves

Deley '.'L, "., f V

(Dep, do PMDB ocupa a
vaga)

Gilmar Machado
Ivo José

,~----------~-------_......._--------------_....__.,,;,.---......,



Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

Delfim Netto ""ó" ef'

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PSDB

PP

1 vaga

Nelson Proença

Alex Canziani
Paes Landim

Pedro Fernandes
1 vaga

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Julio Lopes
Simão Sessim

Enio Tatico
Helena Silva

Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

João Castelo
3 vagas

Fernando de Fabinho
Marcelo Guimarães Filho ",.,"oPL

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma
Vilmar Rocha

1 vaga

PL

Eduardo Paes
Gonzaga Mota
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixei ra "d'd ao f·"oe

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB

Jonival Lucas Junior
Marcus Vicente
Romeu Queiroz
(Oep. do PSB ocupa a vaga)

Inaldo Leitão
Júnior Betão
(Oep. do PSB ocupa a vaga)

(Oep. do PSB ocupa a vaga)

Edinho Montemor "'.J"J:'P'

Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior "'l,j, PL

Salvador Zimbaldi '0,00,.PT8

Celso Russomanno
Francisco Dornelles
Marcos Abramo '",'pd."c".,'FL "R""'JA

Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Corauci Sobrinho
José Cartos Aleluia
Mussa Demes
Roberto Brant
(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga

4 vagas

João Fontes

1 vaga

1 vaga

Lincoln Portela
Reinaldo Betão

1 vaga

Ricardo Barros
2 vagas

1 vaga

Jorge Alberto
Marcelo Castro

Paulo Afonso
1 vaga

Raul Jungmann

Edna Macedo
Ricarte de Freitas

1 vaga

Domiciano Cabral
Narcio Rodrigues

1 vaga

PDT
Luciano Leitoa

Perpétua Almeida

Paulo Gouvêa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)
1 vaga

PTB

PV

Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Nilson Pinto

PSB

PSDB

PSC

Bloco PL, PSL

PC do B

Bloco PFL, PRONA

PPS

Costa Ferreira

PP

Nelson Proença

André Figueiredo

Celso Russomanno
João Batista .",'lo ""..:,. PFL PR':'""

Marcos Abramo·'jj,IC e·"·,, PFL PRO''';

Reginaldo Germano
1 vaga

Alex Canziani
Pastor Frankembergen
Philemon Rodrigues

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Wilson Cignachi
Wilson Santiago

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Marcos de Jesus "'ój, ."'0 PL. P' L

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

PDT
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI N° 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)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSOB)
Titulares Suplentes

Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 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)
1° Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2° Vice-Presidente: Severiano Alves (POT)
3° Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMOB)
Titulares Suplentes

Oevanir Ribeiro
Jorge Bitiar
José Mentor
Professor Luizinho
Selma Schons
Walter Pinheiro
1 vaga

Aníbal Gomes
Atila Lins "l'" pp.'

PT

PMDB

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Ivo José
Nilson Mourão

Reginaldo Lopes
2 vagas

7 vagas

Mário Heringer
PCdoB

Daniel Almeida
PV

PT
Angela Guadagnin
Fernando Ferro
Maria do Rosário

Enio Bacci

1 vaga

Luiz Couto
Neyde Aparecida

Terezinha Fernandes



Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco"''''''Ps

José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PPS

PSB

PTB

Álvaro Dias

Enio Tatico
Heleno Silva
Milton Monti

B. Sá';""H'o
Jorge Gomes

Alexandre Santos "'lc~ ,y, FF

5 vagas

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

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

2 vagas

PP

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Silvio Torres

Benedito de Lira
Feu Rosa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB

Bloco PL, PSL

Carlos Eduardo Cadoca
Eliseu Padilha
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Gerson Gabrielli
Luiz Carreira

Luiz Carlos Hauly
Ronaldo Dimas
Walter BareUi

Afonso Hamm
Francisco Dornelles
Pedro Corrêa

PDT

Armando Monteiro

Arnaldo Faria de Sá
José Militão

Fernando Coruja

Renato Casagrande

Giacobo
Miguel de Souza
(Dep. do POT ocupa a vaga)

Ademir Camilo
Enio Bacci

3 vagas

Ann Pontes
Marinha Raupp

2 vagas

3 vagas

2 vagas

Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Nice Lobão

2 vagas

Almeida de Jesus
Lincoln Portela

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Professora Raquel Teixeira
Veda Crusius

2 vagas

PSDB

PP

PL

PPS

Rubens Otoni
Selma Schons
Teima de Souza

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker
Paulo Bauer ,,",,,,,,,PfL

Thelma de Oliveira

PFL

PSB

PTB

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Marcos de Jesus ",,,',,., f L

Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado)
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Teté Bezerra

Darci Coelho "," "', , FL

Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

Kelly Moraes
1 vaga

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

Luiza Erundina
1 vaga

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PC do B

PV

Severiano Alves
1 vaga

1 vaga

Leandro Vilela
4 vagas

Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
4 vagas

PT

PMDB

PV

PCdoB

PSC
Vanessa Grazziotin

Costa Ferreira

Luiz Bitlencourt
Nelson Trad

Antônio Carlos Biffi

Carlos Abicalil

João Grandão
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 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)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

Deley "" "0' f'"

Jamil Murad

Enio Bacci

1 vaga

Eduardo Valverde
Jorge Boeira

Vitorassi
3 vagas

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PT

PSC

PMDB

PDT
Ivan Paixão

Perpétua Almeida

Marcelo Ortiz

Carlito Merss
José Pimentel
Nazareno Fonteles
Reginaldo Lopes
Selma Schons
Vignatli



Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR W 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JUR{DICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPET~NCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMD8)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

Eduardo Valverde
Nilson Mourão

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

2 vagas

Rogério Teófilo

João Alfredo "'''' ,,' f'T

Gonzaga Mota
João Castelo

2 vagas

Wagner Lago

Inácio Arruda

2 vagas

vaga)
1 vaga

1 vaga

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

Enivaldo Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira

Zé Lima

José Carlos Araújo ,.,<do' PFL

Sandro Mabel
1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

(Dep, do PL ocupa a vaga)
4 vagas

PT

PFL

PPS

PDT

PSB

PRONA

PSOL

Anselmo
Carlos Abicalil
Hélio Esteves
Henrique Afonso
Terezinha Fernandes
1 vaga

Elimar Máximo Damasceno

Renildo Calheiros

B. Sá -,3.~i1 .:1... PF-=-

Isaías Silvestre
Sandra Rosado V'9"" PMD"

(Dep. do por ocupa a vaga)

(Oep, do PSB ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABelECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURfDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPET~NCIAE INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
10Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
20Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
30 Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSD8)
Titulares Suplentes

PTB

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PP

PMOB

PL

Álvaro Dias
Maurício Quintella Lessa """ " 'SE

PC do B

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

PFL

Armando Monteiro
1 vaga

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

Jaime Martins
1 vaga

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSOB

Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandeira
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

Pedro Canedo
Pedro Henry

Sandes Júnior

Mário Heringer

Maninha ""a", r'T

1 vaga

1 vaga

Luciano Castro
Maurício Rabelo
Miguel de Souza

Zequinha Marinho

Júlio Delgado '';')'''"fh

1 vaga

José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

2 vagas

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Vittorio Medioli ",;d.) cec,

Josias Gomes
Luiz Alberto

Maurício Rands
Terezinha Fernandes

(Dep. do PSOL ocupa a

3 vagas

Ronaldo Dimas
(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga

PT
Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago

PDT

PC do B

PSOL

PV
(Dep, do Bloco PIL, PSL ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

PPS

Bloco PL, PSL

PSC

Severiano Alves

PSB

Pastor Amarildo

Geraldo Resende

Barbosa Neto

Enio Tatico ·"".lorT8

Jorge Pinheiro
Lincoln Portela ,,,,a ,',', FJ

Sandro Mabel
1 vaga

Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PTB

PP

Carlos Alberto Leréia
João Campos
Leonardo Vilela (Licenciado) ","",'ff

Professora Raque~ Teixeira

Darci Coelho
Sérgio Caiado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB

Celcita Pinheiro
Murilo Zauith
Osório Adriano
Ronaldo Caiado



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

PTB

PSDB

PMOB

Geraldo Thadeu

Ricardo Izar
Vicente Cascione

1 vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Wellington Roberto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Feu Rosa '''lH. "S08

Reginaldo Germano ,·,·,.'·" .. f'FL

Ronivon Santiago
(Dep. do PFL oCLlpa a vaga)

1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus di' .,,, Fe-T

Marcondes Gadelha "·)'.'·,fFL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Alice Portugal

Luciana Genro """0 P'

Maninha .")' ,F·F,

1 vaga
PSOL

PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdo B

Cl

PDT

Adelor Vieira
Alexandre Santos""'.""""
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Jandira Feghali

Alceu Collares

Roberto Brant
Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB

PSDB

PL

PTB

Ivan Valente ",!' de' P1

Carlos Mota
Paulo Baltazar
1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves ",o,""Pl8

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP

Enéas

Darci Coelho .".,,,,,, f'Fl

Jair Bolsonaro
José Unhares
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Chico da Princesa
Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Zé Lima
2 vagas

Josué Bengtson
1 vaga

1 vaga

Anivaldo Vale
João Castelo

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Ann Pontes
Wladimir Costa

2 vagas

Coronel Alves ,.""" f',E

Luciano Castro
Maurício Rabelo

Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre "'0",'" f'"

Francisco Rodrigues
3 vagas

(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Vanessa Grazziotin

Deley

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PV

PSC

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

Kátia Abreu
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB

PL

PP

Perpétua Almeida

Dr. Rodolfo Pereira

Asdrubal Bentes
Átila Lins "" ,y PC>

Marinha Raupp
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Alceste Almeida "', ,'o' C'I.W8

Pastor Frankembergen
Silas Câmara

Humberto Michiles
Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT

Sarney Filho

Hamilton Casara
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
1 vaga

Darci Coelho '"',," "o' fFL

Francisco Garcia
Ronivon Santiago
Suely Campos

Dr. Ribamar Alves
Janete Capiberibe

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Nilson Mourão
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Alberto Fraga ""'<o.'.oH."'E

Félix Mendonça '"'' ,', ,'f

Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto

DUNal Orlato
Guilherme Menezes

Roberto Gouveia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga

Ivan Ranzolin "'l",,'F'

Luiz Carreira
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Coriolano Sales

PT
Iriny Lopes

6 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

,----------------------'--.-._------------



Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado (Licenciado)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston
Carlos Willian ,.",.,.. pó6

Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
2 vagas

Osmar Serraglio
Paulo Lima

3 vagas

Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

André de Paula

Luiz Carlos Santos
Roberto Magalhães ,""'. PT8

Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Carlos Magalhães
Neto

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Zelinda Novaes

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Aloysio Nunes Feneira
(Licenciado)
João Carnpos
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PP

Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

Almerinda de Carvalho
Átila Lins "," ", f P;

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

PSDB

PCdo B

PL

PSB
João Paulo Gomes da Silva """

PL

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro ".,".'''8

Nélio Dias
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga Francisco Dornelles

Nélio Dias
Ricardo Barros

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Carlos Alberto Leréia
Nicias Ribeiro

Paulo Bauer "'O' .j., FFL

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

1 vaga

Mário Assad Júnior ,'" .j., PL

2 vagas

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva "')"'Op,

Luiza Erundina

PSB

PL

PP

PTB

Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Marcos Abramo '''J'''.f'L
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Paes Landim "'« ,j" FFL

Philemon Rodrigues
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

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

2 vagas

Fernando Coruja

Pompeo de Mattos

Raimundo Santos
Wellington Roberto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Inaldo Leitão
José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Mota "" ,',' fL

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim ""lo PFL

Vicente Cascione
1 vaga

Wagner Lago

Renato Casagrande
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard"""" PSCoB

PDT

Darci Coelho ..""".,,,
Feu Rosa
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Perpétua Almeida
PRONA

1 vaga
PSOL

1 vaga

1 vaga

PPS

Fernando Coruja

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Alfredo ''''H· f'T

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 /6232
FAX: 216-6225

Severiano Alves

PCdoB
Renildo Calheiros

PV

João Fontes .."" f T

Mário Heringer

Inácio Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

José Divino '"'''' ,',. ".OB Vieira Reis ")""PM['o

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, 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 (rT)
10 Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto

Paulo Delgado

PT
César Medeiros

Colombo
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)

Jovino Cândido
PSOL

Chico Alencar "" .,,' f'T

PMR

Marcelo Ortiz

João Alfredo ".)"" fT



Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho

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)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

~'L

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Veda Crusius

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Arnon Bezerra """" f 'c.,

Pedro Fernandes
(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves
1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PT

PP

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
Vic Pires Franco

PL

PFL

PDT

PPS

Enio Tatico ".H,j.. fTC

Jaime Martins
Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
João Paulo Gomes da Silva'!l'~" Cf

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PTB

PSDB

PMDB
André Zacharow "'"')0''' PL'!

Carlos Eduardo Cadoca
Delfim Netto'! "J f'f

Luiz Bittencourt
Max Rosenmann
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Sandro Mabel
(Oep. do PFL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Armando Monteiro "')'X "'.10'
José Militão
Nelson Marquezelli
1 vaga

Fernando Coruja

Francisco Dornelles
João Leão "."'L." f'f

Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Antonio Cambraia
Eduardo Paes """,.. FFL

Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Marcelo Teixei ra "'lH' fI,"'E'

Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

Edmar Moreira
Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Luciano Leitoa '",,)! ,j" PCoT

2 vagas

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

PL

Jamil Murad

1 vaga

Raul Jungmann

Philemon Rodrigues

1 vaga

Homero Barreto
Jefferson Campos "!e"

Paes Landim "''J'·',fFC

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcísio Zimmermann

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PFL

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

Leandro Vilela
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama

Luis Carlos Heinze
Vadão Gomes

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga

PPS

PDT

PSB

Carlos Sampaio
Leonardo Vilela (Licenciado) '.ó,;!~ F"

4 vagas

PTS

PSOL

PSDB

PMDB

PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoS

Cláudio Magrão

Francisco Dornelles
João Batista "I' ,~, f'FC

Nelson Meurer
Roberto Balestra
(Licenciado)

Leonardo Picciani
Wladimir Costa
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Antonío Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Marcelo Teixeira "'!odo'M""

Paulo Bauer """,j. 'fL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Oesconsi
Vicentinho
1 vaga

1 vaga

Pompeo de Mattos

Almir Moura "'''"'~, "L

Coriolano Sales
Joaquim Francisco ,,,,, "~'o f'"

Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

Daniel Alrneida

Or. Ribamar Alves
Isaías Silvestre
Maria Helena ",,,.o,, "H'c

Miguel de Souza
Sandro Mabel
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Iris Simões
José Chaves """y, "Me"

José MlIcio Monteiro
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)



Sérgio Miranda ,.",.,., e.:. ,.,. João Herrmann Neto ",,""PP5

(Oep. do PMOB ocupa a 1 vaga
vaga)

PCdoB
(Oep. do POT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

Zequinha Marinho >o""oF'18

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPIECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Edson Duarte

6 vagas

PV

PSC

PT

PMDB

Fernando Gabeira "'''.''.F1
Leonardo Mattos

6 vagas

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 ° 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1° Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2° Vice-Presidente:
3° 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

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota ',"9' d·, 01'''0 PL. PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago 'no), ·l·'· FF

1 vaga
PCdo B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz

PP

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura ""a·,.,·BIoCOPL.f'."

4 vagas

3 vagas

Dra. Clair
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

Selma Schons

Leonardo Picciani
Osvaldo Reis

2 vagas

Érico Ribeiro
Mário Negromonte

Vadão Gomes

Thelma de Oliveira
1 vaga

1 vaga

Dr. Francisco Gonçalves 'd')""

PTB

1 vaga

Ricardo Rique
Wanderval Santos

PPS

PSB

PDT

Edna Macedo
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

PMDB

PTB

PP

PSDB

PT

Cláudio Magrão

Bosco Costa
Walter Barelli

José Linhares
Nilton Baiano
Pedro Corrêa

Benjamin Maranhão
Lúcia Braga
Marcelo Barbieri
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Iara Bernardi
Luci Clloinacki
Luciano Zica
Luiz Alberto

Jorge Gomes
Sandra Rosado"')'" PMDO

Davi Alcolumbre
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Elaine Costa

Maurício Rabelo
Medeiros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSiÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTiCO.
Presidente: Elaine Costa (PT8)
1° Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSS)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

Alex Canziani
Elaine Costa

Paes Landim

Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto

Rafael Guerra

Osmar Serraglio
Pedro Irujo ,."",.51,0" 'L. PCL

4 vagas

PTB

Márcio Reinaldo Moreira
Ronivon Santiago

Suely Campos
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB

Bloco PL, PSL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

Feu Rosa
Professor Irapuan Teixeira
Simão Sessim
Vanderlei Assis

Nilson Pinto
Professora Raquel Teixeira
1 vaga

Milton Monti

Alberto Fraga ••,,,.,. F'TO

César Bandeira
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Gastão Vieira
João Matos (Licenciado)
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
1 vaga



Milton Barbosa ""'''''''''' CFL fk,",,'.

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

Alceu Collares

Jandira Feghali
PC do B

PSC

André Figueiredo

Vanessa Grazziotin

INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO
DE ARMAS.

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT

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)
1" Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3° Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

Gervásio Oliveira
Mauro Lopes
Nelson Trad
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PP

PSDB

Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Onyx Lorenzoni

Francisco Appio
Mário Negromonte

Bosco Costa
Zulaiê Cobra"'"'''' P'8

1 vaga

Cabo Júlio
Gilberto Nascimento

2 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes

José Eduardo Cardozo
Zico Bronzeado

PMDB

Luiz Couto
Odair Cunha
Paulo Pimenta
1 vaga

Alberto Fraga "'," "~o f'TE

Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robson Tuma

Carlos Sampaio
João Campos

Nilton Baiano
Reginaldo Germano

Max Rosenmann
2 vagas

Leonardo Monteiro
Walter Pinheiro

Zé Geraldo
1 vaga

PT

PMDB

Dr. Rosinha
Henrique Afonso
Neyde Aparecida
Zico Bronzeado

Gervásio Oliveira·,,,"""T
Leandro Vilela
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Raul Jungmann

1 vaga

Enio Bacci

Gonzaga Patriota

Medeiros
Wanderval Santos

Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)

PTB

PSB

PPS

PCdoB

PL

PDT

PV

Josias Quintal
Paulo Baltazar

Pompeo de Mattos

Colbert Martins

Perpétua Almeida

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Coronel Alves
Neucimar Fraga

PFL

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)

Laura Carneiro

PT

Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

2 vagas

1 vaga

Badu Picanço

Miguel de Souza

Fernando Coruja

Thelma de Oliveira
1 vaga

01. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Arnaldo Faria de Sá
Pastor Reinaldo

Edson Duarte
Fernando Gabeira ",)) ,j" 'lo,'" fH

~h.':'I·.I.-',

Roberto Balestra (Licenciado)
1 vaga

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

PP

Sarney Filho

PTB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara'" ,j", .">c" PL, C·"

Nilson Pinto

Coronel Alves
João Carlos Bacelar

Perpétua Almeida

PSB

PV

Josué Bengtson
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Benedito de Li ra
Francisco Garcia

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

01. Francisco Gonçalves ""J',jc f'TE

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Robson Tuma
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
1 vaga

01. Ribamar Alves
Maria Helena ','0'" j, cc;

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdo B

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A

PSB
Alexandre Cardoso

PCdo B
Jandira Feghali

PSOL

---~----,~"~--_._-----------------_._'



PMR PT

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Josias Gomes
Professor LlIizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

José Divino \~,)~'j.:.F·tJ.(\B

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

Francisco Rodrigues

Alceste Almeida ''''," ", FM"8

Pastor Frankembergen

Suely Campos

Dr. Rodolfo Pereira

PFL

PTB

PP

PDT

PCdoB

PT

PP

Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos ",')0 .j.) fi•• c,

Bloco PL, PSL

Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

Bloco PFL, PRONA

João Herrmann Neto
PDr

Carlos Meiles
Ivan Ranzolin
Marcos de JeslI S

Murilo Zauith
Robério Nunes

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE· RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNiCípIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes

PT

PMDB
Moreira Franco

PFL

Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSDB

PSOL

Antonio Carlos Pannunzio
PP

PV

Feu Rosa
Jair Bolsonaro

Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho "."",e
Nelson Botnier

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

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

PSB

PDT

PPS

PSDB

PTB

PSDB

PTB

PPS

PSB

PSOL

Sérgio Miranda

Celso Russomanno

Arnaldo Faria de Sá

José Roberto Arruda

Eduardo Barbosa

Carlos Mota

Wanderval Santos

Zulaiê Cobra

Luiza Erundina

Geraldo Thadeu

Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOl ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

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

Orlando Fantazzíni ..•,H'"
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIRCAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POlÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB



1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa o,,),"F"

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
IIdeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTS
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte "',",je,FMC'B

Marcelo Ortiz
Sarney Filho 'W '''E<"ç. FH,f'R':I',

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, 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 li, 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 oCLlpa a vaga)



Bloco PFL, PRONA
Almir Moura ."'o., ',.",p., Fel

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"" ·10 PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal"'''''''' IMD'

PDT
Mário Herínger

PSOL
Chico Alencar "'J'd·,PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, 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 AREDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
DurvalOrlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário

Terezinha Fernandes
PFL

Ivan Ranzolin"'" ." CF

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 ""010 FFL

Ricardo Fiuza
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota ·,,",j·"·l
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, 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 N° 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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