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Brasileira de Municípios. ........................................ 54129
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Ceará.  ................................................................... 54132
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sobre a previsão de encerramento da presente 
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da discussão. Votação, em segundo turno, do Subs-
titutivo do Senado Federal a Proposta de Emenda 
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TEÓFILO (PPS, AL). ............................................. 54148
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
NAZARENO FONTELES (PT – PI). ...................... 54151
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PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 54155
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2 – ATA DA 200ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª 
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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de Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU 
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da próxima Mesa Diretora da Casa. ...................... 54175
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terior. ...................................................................... 54176
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MARCUS VICENTE (PTB – ES. Pela ordem.) 
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mulheres. Recriação da Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia – SUDAM. ................ 54178
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dade da superação de entraves ao desenvolvimento 
do País. Importância do turismo para a economia 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54041 

brasileira. Morosidade do IBAMA na concessão de 
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ordem.) – Anúncio de retirada da candidatura do 
Deputado Fleury.  .................................................. 54196
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ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre a impossibilidade de retirada, 
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brasileiras na Argentina. Apelo à Polícia Federal e 
ao Ministério das Relações Exteriores no sentido 
da realização de ação diplomática em caráter emer-
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ÀS 11 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
Total de Amapá: 2

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PSOL
JOSUÉ BENGTSON PTB
RAIMUNDO SANTOS PL
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS

PAUDERNEY AVELINO PFL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

ANSELMO PT
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 3

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JÚNIOR BETÃO PL
Total de Acre: 2

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
MARCELO CASTRO PMDB
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
Total de Piauí: 5

Ata da 199ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 6 de dezembro de 2006

Presidência dos Srs.: Aldo Rebelo, Presidente Inocêncio Oliveira, 1º Secretário
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RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

ARMANDO ABÍLIO PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
RONALDO CUNHA LIMA PSDB
WELLINGTON ROBERTO PL
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOEL DE HOLLANDA PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MARCOS DE JESUS S.PART.
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO LEÃO PP

JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PMDB
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CARLOS WILLIAN PTC
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDUARDO BARBOSA PSDB
FERNANDO DINIZ PMDB
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
SILAS BRASILEIRO PMDB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 34
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ESPÍRITO SANTO

IRINY LOPES PT
MANATO PDT
RENATO CASAGRANDE PSB
RICARDO SANTOS PSDB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
EDUARDO CUNHA PMDB
FERNANDO GABEIRA PV
FRANCISCO DORNELLES PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LUIZ SÉRGIO PT
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARNALDO MADEIRA PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DURVAL ORLATO PT
FLEURY PTB
IARA BERNARDI PT
JOÃO BATISTA PP
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
NELSON MARQUEZELLI PTB
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
ROBERTO GOUVEIA PT
SALVADOR ZIMBALDI PSB
VANDERLEI ASSIS PP
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
MANINHA PSOL
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PSDB
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
IRIS SIMÕES PTB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

EDINHO BEZ PMDB
JOÃO MATOS PMDB
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
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ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
DARCÍSIO PERONDI PMDB
EDIR OLIVEIRA PTB
ELISEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP
JÚLIO REDECKER PSDB
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSMAR TERRA PMDB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 20

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

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

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como 2° 

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

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

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

III – EXPEDIENTE

Of. nº 329/2006-CN

Brasília, 10 de agosto de 2006

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

O Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Senado Federal a Mensagem nº 82, de 2006-CN, na 
qual comunica haver vetado integralmente o Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2004 (nº 708/2003, na Casa 
de origem), que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 

972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de jornalista”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exa a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e cópia da mensa-
gem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e consideração. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 680 – C. Civil.

26 de julho de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Veto total.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem em 

que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca comunica que houve por bem vetar integralmente 
o Projeto de Lei nº 79, de 2004 (nº 708/03 na Câmara 
dos Deputados) e, na oportunidade, restituo dois au-
tógrafos da citada proposição.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 
do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar inte-
gralmente, por contrariedade ao interesse público, o 
Projeto de Lei nº 79, de 2004 (nº 708/03 na Câmara 
dos Deputados), que “Altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de jornalista”.

Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo 
veto ao projeto de lei pelas seguintes razões:

“O art. 2º, que indica as atividades compreendidas 
na profissão de jornalista, sofre alterações profundas. 
A par de adaptar a ‘vetusta legislação’’ aos tempos 
atuais, a proposta dá uma nova definição do que seja 
a profissão de jornalista e inclui novas atividades em 
seu rol, agora exemplificativo.

Contudo, enquanto a legislação indica que a pro-
fissão de jornalismo compreende ‘o exercício habitual 
e remunerado’ das atividades indicadas, a redação 
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proposta não faz menção à habitualidade ou remune-
ração do serviço.

Tal redação, cominada com a nova proposta de 
texto para o art. 4º, V, do Decreto-Lei nº 972, de 1969, 
significa que os não-jornalistas, especialistas em de-
terminadas áreas (comentaristas políticos, esportivos, 
colunistas, críticos de arte, etc.) somente poderão atu-
ar nos termos do art. 4º, § 3º, alínea a – ou seja, sem 
relação de emprego e de forma eventual.

De fato, o art. 6º classifica as funções desempe-
nhadas pelos jornalistas profissionais, incluindo novas 
categorias ao rol da legislação ora em vigor. Assim, as 
funções de editor, coordenador de reportagem, pautei-
ro, coordenador de revisão, coordenador de imagens, 
comentarista, processador de texto, assessor de im-
prensa, professor de jornalismo, ilustrador e produtor 
jornalístico passam a ser de exercício privativo de jor-
nalistas profissionais.

A existência de tais limitações ao exercício do jor-
nalismo traz duas conseqüências jurídicas principais: 
(i) a extensão do registro profissional no Ministério do 
Trabalho e Emprego a novas categorias e atividades; 
e (ii) a ampliação da exigência de diploma de nível su-
perior de jornalismo para o exercício da atividade pro-
fissional a todas as funções, além daquelas previstas 
no art. 6º do Decreto-Lei nº 972, de 1969.

A exigência de curso superior de jornalismo a 
todas as funções previstas no art. 6º do projeto de lei 
se configura, de maneira inequívoca, um excesso na 
regulamentação da profissão.

O art. 5º, IX, da Constituição Federal, garante o 
livre exercício da atividade de comunicação. No mesmo 
sentido, o art. 220 da Carta Magna informa que não 
haverá restrição à manifestação de informação, e o  § 
1º do mesmo artigo ainda remete ao art. 5º, XIV, que 
assegura a todos o acesso à informação.

A liberdade de informação é um princípio jurídi-
co fundamental. Possui uma evidente função negativa 
(limita o exercício do poder de controle do Estado, por 
exemplo), mas também exerce uma função positiva, 
ao informar materialmente os atos do poder público de 
modo a garantir o seu exercício pleno.

Tal consideração não é nova. A Declaração das 
Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as For-
mas de Intolerância e Discriminação Baseadas em 
Religião ou Crença, determina, em seu art. 19, item 2, 
que toda pessoa terá direito à liberdade de expressão, 
e que esse direito incluirá:

“a liberdade de procurar, receber e con-
fundir informações e idéias de qualquer natu-
reza, independentemente de considera ções 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer 
outro meio de sua escolha”.

Da mesma forma, a Convenção Interamericana 
sobre Direitos Humanos define, em seu artigo 13, a 
liberdade de pensamento e de expressão:

1. “Toda pessoa tem o direito à liberdade de pen-
samento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade 
de procurar, receber e difundir informações e idéias de 
qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística ou por qualquer meio de sua escolha”.

(...)
3. “Não se pode restringir o direito de expressão 

por vias e meios indiretos, tais como o abuso de con-
troles oficiais ou particulares de papel de imprensa, 
de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e 
aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a comu-
nicação e a circulação de idéias e opiniões”.

Isso significa que é dever do Estado garantir que 
o cidadão tenha acesso pleno às fontes de informação, 
de maneira que, ao se negar a possibilidade de um 
economista consagrado assinar uma coluna periódi-
ca e remunerada de economia, por exemplo, verifica-
se – além da irrazoabilidade da situação – uma clara 
violação à liberdade dominante, qual seja, o direito a 
ser informado.

Outros exemplos podem ser trazidos à baila: a 
determinação legal impediria um cartunista ou ilustrador 
de publicar suas charges, ou ilustrar uma reportagem, 
ou cientistas políticos não poderiam ser contratados 
para comentar a situação política do País. Com isso, 
conclui-se que a exigência indiscriminada de diploma 
de nível superior em jornalismo – prevista pelo art. 4º, 
V, da proposta – limita o exercício do direito à liberda-
de de informação.

No mesmo sentido, o art. 2º também deve ser 
objeto de consideração, quando determina que:

“Art. 2º A profissão de jornalista compre-
ende, privativamente, o exercício, por meio de 
processos gráficos, radiofônicos, fotográficos, 
cinematográficos, eletrônicos, informatizados 
ou quaisquer outros, por quaisquer veículos, 
da comunicação de caráter jornalístico nas 
seguintes atividades, entre outras:’’

Verifica-se que o texto aprovado, embora permita 
uma interpretação conforme a Constituição, está redi-
gido de tal forma que pode, eventualmente, constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística 
em qualquer veículo de comunicação social. Com efei-
to, ao reservar o exercício de comunicação de caráter 
jornalístico em meios eletrônicos ou informatizados, 
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pode-se dizer que um blog de caráter jornalístico, ain-
da de um grêmio estudantil ou de uma associação de 
bairro, poderia ser impedido de funcionar sem um jor-
nalista responsável, devidamente registrado. Assim, o 
texto da lei deveria ressalvar determinados meios de 
comunicação como passíveis de funcionamento sem 
a necessidade de um jornalista responsável.

No entanto, como já se adiantou, isso não signi-
fica que não se possa discutir a legislação que rege 
a atividade jornalística, ou que a formação de nível 
superior não seja considerada importante. Muito ao 
contrário, a identificação de determinados requisitos, 
como a habitualidade e remuneração em publicação 
periódica, ou outros meios modernos de comunica-
ção, poderiam servir como critérios para caracterizar 
o exercício da profissão.

Ainda com relação ao art. 2º, pode-se dizer que a 
definição das atividades jornalísticas está, para o direi-
to à informação, assim como a definição da atividade 
advocatícia está para o direito de defesa. Portanto, é 
fundamental que tal definição decorra de ampla e pro-
funda discussão com a sociedade civil, entidades de 
classe e profissionais, sendo oportuna a restauração 
do debate, que o veto presidencial provocará.

A proposta de alteração do art. 4º, V, contraria o 
direito à comunicação, entendido, por um lado, como a 
liberdade de expressão e, de outro, o direito à informa-
ção (direito de procurar, receber e difundir informação). 
Isso leva à conclusão de que, no mérito, o projeto não 
deve prosperar. Com o veto proposto, espera-se garantir 
plenamente os valores constitucionais do pluralismo e 
da diversidade de idéias, opiniões e pontos de vista.

Por conseqüência, o veto do dispositivo apontado 
fará com que o texto atual do art. 4º, V, permaneça tal 
como no texto original:

‘‘Art. 4º O exercício da profissão de jor-
nalista requer prévio registro no órgão regio-
nal competente do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social que se fará mediante a 
apresentação de:

(...)
V – diploma de curso superior de jor-

nalismo, oficial ou reconhecido registrado no 
Ministério da Educação e Cultura ou em insti-
tuição por este credenciada, para as funções 
relacionadas de a a g no art. 6º.’’

O inciso V do texto atual faz referência às alíneas 
a a g do art. 6º Ocorre que esse artigo também está 
sendo alterado pelo presente projeto, o que pode sus-
citar incerteza jurídica a respeito de sua aplicabilida-
de – que admite a exigência de diploma para certas 
atividades jornalísticas específicas – a um rol mais 
amplo e modificado de atividades constantes do pro-

jeto aprovado pelo Legislativo. Desta forma, o art. 6º 
também deve ser vetado.

Em resumo, o projeto de lei não se sustentaria. 
Já o veto integral à proposta manterá o texto atual, 
preservando a coerência interna da lei. Vale mencio-
nar, finalmente, que essa solução preserva a situação 
atual, enquanto o Supremo Tribunal Federal discute a 
validade da exigência de diploma para o exercício do 
jornalismo.

Assim, considerando que a manutenção dos de-
mais dispositivos do projeto pode causar insegurança 
jurídica quanto à exigência do diploma a algumas das 
funções previstas no art. 6º, entende-se que o veto 
deva se estender à totalidade do projeto de lei, por 
contrariedade ao interesse público.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora sub-
meto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional.

Brasília, 26 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 972, de 17 
de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de jornalista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º; 4º, § 3º a; e 6º do Decreto-Lei 

nº 972, de 17 de outubro de 1969, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º A profissão de jornalista compre-
ende, privativamente, o exercício, por meio de 
processos gráficos, radiofônicos, fotográficos, 
cinematográficos, eletrônicos, informatizados 
ou quaisquer outros, por quaisquer veículos, 
da comunicação de caráter jornalístico nas 
seguintes atividades, entre outras:

I – direção, coordenação e edição dos 
serviços de redação;

II – redação, condensação, titulação, 
interpretação, correção ou coordenação de 
texto a ser divulgado, contenha ou não co-
mentário;

III – comentário, narração, análise ou crô-
nica, pelo rádio, pela televisão ou por outros ve-
ículos da mídia impressa ou informatizada;

IV – entrevista, inquérito ou reportagem, 
escrita ou falada;

V – planejamento, organização, direção 
e eventual execução de serviços técnicos de 
jornalismo, como os de arquivo, pesquisa, 
ilustração ou distribuição gráfica de texto a 
ser divulgado;
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VI – planejamento, organização e admi-
nistração técnica dos serviços de que trata o 
inciso II deste artigo;

VII – ensino de técnicas de jornalismo;
VIII – coleta de notícias, informações ou 

imagens e seu preparo para divulgação;
IX – revisão de originais de matéria jor-

nalística, com vistas à correção redacional e 
à adequação da linguagem;

X – organização e conservação de ar-
quivo jornalístico e pesquisa dos respectivos 
dados para a elaboração de notícias, comen-
tários ou documentários;

XI – execução da distribuição gráfica 
de texto, processamento de texto, edição de 
imagem, fotografia ou ilustração de caráter 
jornalístico;

XII – execução de desenhos artísticos 
ou técnicos de caráter jornalístico;

XIII – elaboração de texto informativo ou 
noticioso para transmissão por meio de tele-
texto, videotexto ou qualquer outro meio;

XIV – assessoramento técnico na área 
de jornalismo.”(NR)

“Art. 4º O exercício da profissão de jor-
nalista requer prévio registro no órgão regio-
nal competente do Ministério do Trabalho e 
do Emprego que se fará mediante a apresen-
tação de:

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

V – diploma de curso superior de jorna-
lismo, oficial ou reconhecido, registrado no 
Ministério da Educação ou em instituição por 
este credenciada, para as funções relacio-
nadas nos íncisos I a XXIII do art. 6º deste 
Decreto-Lei.

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

 ..............................................................  
§ 3º ................................................................

a) colaborador com registro especial, 
assim entendido aquele que, sem relação de 
emprego e prestando serviço de natureza even-
tual, oferece colaboração sob forma técnica, 
científica ou cultural, exclusivamente em for-
ma de análise e relacionados com a sua es-
pecialização, sendo obrigatória a divulgação 
do nome e qualificação do autor;

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

“Art. 6º As funções desempenhadas pe-
los jornalistas profissionais são classificadas 
em:

I – Editor Responsável: o profissional 
responsável pela edição de jornais, revistas, 
periódicos de qualquer natureza, por agências 
de notícias e serviços de notícias, reportagens, 
comentários, debates e entrevistas em em-
presas de radiodifusão e outras onde sejam 
exercidas atividades jornalísticas;

II – Editor de Jornalismo: o profissional 
incumbido de coordenar e eventualmente exe-
cutar, de forma geral, os serviços de redação e 
os de natureza técnica, também denominado 
Secretário de Redação;

III – Subdiretor de Jornalismo: o profissio-
nal incumbido de coordenar e eventualmente 
executar ou substituir o Diretor de Jornalis-
mo, também denominado Subsecretário de 
Redação;

IV – Coordenador de Reportagem: o pro-
fissional incumbido de coordenar todos os 
serviços externos de reportagem, também 
denominado Chefe de Reportagem;

V – Pauteiro: o profissional encarregado 
de elaborar e organizar, junto com a coordena-
ção de reportagem, a pauta de orientação dos 
repórteres, realizando os contatos auxiliares 
à execução da tarefa;

VI – Coordenador de Revisão: o profis-
sional incumbido da coordenação geral dos 
serviços de revisão, eventualmente desempe-
nhando também a tarefa de revisor;

VII – Coordenador de Imagens: o pro-
fissional incumbido de coordenar os serviços 
relacionados com imagem fotográfica, cinema-
tográfica, videográfica, inclusive pelo processo 
informatizado ou assemelhado;

VIII – Editor: o profissional incumbido de 
coordenar e eventualmente executar a edição 
de matéria ou programa jornalístico, titulando-
a tecnicamente para a publicação ou divulga-
ção, bem como o que desempenha a função 
de editor de som e de imagem das matérias 
jornalísticas, por meio de qualquer processo, 
e o responsável por setores ou seções espe-
cíficas de edição de texto, arte, fotos, teipes, 
filmes ou programas jornalísticos;

IX – Coordenador de Pesquisa: o profis-
sional encarregado de coordenar a organização 
da memória jornalística, de bancos de dados 
ou de arquivos;
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X – Redator: o profissional que, além 
das incumbências de redação comum, tem 
o encargo de redigir editoriais, crônicas ou 
comentários;

XI – Noticiarista: o profissional que tem o 
encargo de redigir textos de caráter informati-
vo, desprovidos de apreciação ou comentários, 
preparando-os para divulgação;

XII – Repórter: o profissional que cumpre 
a deterninação de colher notícias ou informa-
ções, preparando-as para divulgação, a quem 
cabe a narração ou difusão oral de aconteci-
mentos ou entrevistas pelo rádio, televisão ou 
processo semelhante, no instante ou no local 
em que ocorram, ou executa a mesma atribui-
ção para posterior edição e divulgação;

XIII – Comentarista: o profissional que 
realiza avaliação, comentário ou crônica den-
tro de sua especialidade pelo rádio, televisão 
ou processo semelhante;

XIV – Arquivista-Pesquisador: o profis-
sional incumbido da organização técnica da 
memória jornalística, banco de dados ou ar-
quivo redatorial, fotográfico e de imagens, 
realizando a pesquisa dos respectivos dados 
para a elaboração de notícias, memórias ou 
programas jornalísticos;

XV – Revisor: o profissional incumbido 
da revisão por meio de processos tradicionais 
ou eletrônicos de matéria jornalística, tendo 
em vista a correção redacional e adequada 
da linguagem;

XVI – Repórter-Fotográfico: o profissional 
com a incumbência de registrar ou documentar 
fotograficamente quaisquer fatos ou assuntos 
de interesse jornalístico;

XVII – Repórter-Cinematográfico: o pro-
fissional a quem cabe registrar ou documen-
tar cinematograficamente quaisquer fatos ou 
assuntos de interesse jornalístico;

XVIII – Diagramador: o profissional en-
carregado do planejamento e execução da 
distribuição gráfica ou espacial, por meio de 
processos tradicionais, ou eletrônicos, ou infor-
matizados, de matérias ou textos, fotografias 
ou ilustrações de caráter jornalístico, para fins 
de publicação;

XIX – Processador de Texto: o profissio-
nal encarregado da elaboração de texto ou 
informação jornalística por meios eletrônicos 
de impressão,

reprodução de fac-símiles ou asseme-
lhados, quer para a pesquisa em arquivos 

eletrônicos ou não, quer para a divulgação por 
quaisquer meios;

XX – Assessor de Imprensa: o profissio-
nal encarregado da redação e divulgação de 
informações destinadas a publicação jorna-
lística, que presta serviço de assessoria ou 
consultoria técnica na área jornalística a pes-
soas físicas ou jurídicas, de direito privado ou 
público, relativos ao acesso mútuo entre suas 
funções, à preparação de textos de apoio, si-
nopses, súmulas, ao fornecimento de dados 
e informações solicitadas pelos veículos de 
comunicação e à edição de periódicos e de 
outros produtos jornalísticos;

XXI – Professor de Jornalismo: o profis-
sional incumbido de lecionar as disciplinas de 
jornalismo de caráter profissionalizante e de 
natureza teórica ou prática;

XXII – Ilustrador: o profissional encar-
regado de criar ou executar desenhos artís-
ticos ou técnicos, charges ou ilustrações de 
qualquer natureza, para matéria ou programa 
jornalístico;

XXIII – Produtor Jornalístico: o profissio-
nal que apura as notícias, agenda entrevistas 
e elabora textos jornalísticos de apoio ao tra-
balho da reportagem.

Parágrafo único. Também serão priva-
tivas de jornalista profissional as funções de 
confiança pertinentes às atividades descritas 
neste artigo, bem como quaisquer outras che-
fias a elas relacionadas.”(NR)

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

Senado Federal, 10 de julho de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal. 

Em 6-12-2006
Publique-se. Arquive-se. – Aldo Rebe-

lo, Presidente.

OF. Nº  341/2006-CN

Brasília, 29 de agosto de 2006 

Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 93, de 2006-CN, 
na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei do Senado nº 115, de 2002 (nº 7.134/2002, na 
Câmara dos Deputados), que “Institui o Sistema Na-
cional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; 
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prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas; estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; 
define crimes e dá outras providências”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exa a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e da mensagem 
presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e consideração.

Aviso nº 987 – C. Civil.

23 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Veto parcial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 115, de 2002 (nº 7.134/02 na Câmara dos 
Deputados), que, com veto parcial, se converteu na 
Lei nº 11.343 , de 23 de agosto de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

Mensagem nº 724
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao 
interesse público, o Projeto de Lei nº 115, de 2002 (nº 

7.134/02 na Câmara dos Deputados), que “Institui o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
– Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas para re-
pressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas; define crimes e dá outras providências”.

Ouvidos, os Ministérios da Fazenda e da Justiça 
manifestaram-se pelos seguintes vetos:

Arts. 6º e 8º a 15

“Art. 6º Integram o Sisnad o conjunto 
de órgãos e entidades do Poder Executivo 
da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

Municípios que exercem as atividades de que 
tratam os incisos I e II do art. 32 desta lei.”

“Art. 8º Compete ao Conad exercer a atri-
buição de órgão superior do Sisnad.

§ 1º O Conad é composto por órgãos 
da Administração Pública Federal, represen-
tações da sociedade civil e pela Secretaria 
Nacional Antidrogas – Senad, na qualidade 
de sua secretaria executiva, nos termos da 
legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento 
do Conad são regulamentados pelo Poder 
Executivo.”

CAPÍTULO III 
Das Atribuições Específicas dos Órgãos que 

Compõem o SISNAD

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Saúde 
e de suas entidades vinculadas, na forma da legisla-
ção vigente:

I – publicar listas atualizadas periodicamente das 
substâncias ou produtos de que trata o parágrafo único 
do art. 1º desta lei;

II – baixar instruções de caráter geral ou específico 
sobre limitação, fiscalização e controle da produção, do 
comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

III – adotar as providências estabelecidas no pa-
rágrafo único do art. 2º desta lei;

IV – assegurar a emissão de licença prévia pre-
vista no art. 31 desta lei pela autoridade sanitária 
competente;

V – regulamentar a política de atenção aos usu-
ários e dependentes de drogas, bem como aos seus 
familiares, junto à rede do Sistema Unico de Saúde 
– SUS;

VI – regulamentar as atividades que visem à re-
dução de danos e riscos sociais e à saúde;

VII – regulamentar serviços públicos e privados 
que desenvolvam ações de atenção às pessoas que 
façam uso ou sejam dependentes de drogas e seus 
familiares;

VIII – gerir, em articulação com a Senad, o ban-
co de dados das instituições de atenção à saúde e de 
assistência social que atendam usuários ou depen-
dentes de drogas de que trata o parágrafo único do 
art. 15 desta lei.

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu-
cação e de suas entidades vinculadas, na forma da 
legislação vigente:

I – propor e implementar, em articulação com o 
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi-
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tos Humanos da Presidência da República e a Senad, 
políticas de formação continuada para os profissionais 
de educação nos 3 (três) níveis de ensino que abordem 
a prevenção ao uso indevido de drogas;

II – apoiar os dirigentes das instituições de ensino 
público e privado na elaboração de projetos pedagógi-
cos alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 
princípios de prevenção do uso indevido de drogas, de 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes, 
bem como seus familiares, contidos nesta lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Jus-
tiça e de suas entidades vinculadas, na forma da le-
gislação vigente:

I – exercera coordenação das atividades previs-
tas no inciso II do art. 3º desta lei;

II – instituir e gerenciar o sistema nacional de 
dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de 
drogas de que trata o art. 17 desta lei;

III – manter a Senad informada acerca dos dados 
relativos a bens móveis e imóveis, valores apreendidos 
e direitos constritos em decorrência dos crimes capitu-
lados nesta lei, visando à implementação do disposto 
nos arts. 60 a 64 desta lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições especificas do Gabinete de Segu-
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na 
forma da legislação vigente:

I – exercer a coordenação das atividades previs-
tas no inciso I do art. 3º desta lei;

II – gerir o Fundo Nacional Antidrogas – Funad.
Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta 

lei, são atribuições dos órgãos formuladores de políti-
cas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma 
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede 
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de 
drogas e respectivos familiares.

Art. 14. No âmbito de suas competências, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o 
Sisnad, previstos no art. 6º desta lei, atentarão para:

I – o alinhamento das suas respectivas políticas 
públicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e 5º desta 
lei;

II – as orientações e normas emanadas do Co-
nad;

III – a colaboração nas atividades de prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas; repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas; observado 
o disposto nesta lei.”

“Art. 15. O Sisnad disporá de Observa-
tório Brasileiro de Informações sobre Drogas 

– Obid gerido pela secretaria executiva de 
seu órgão superior, que reunirá e centraliza-
rá informações e conhecimentos atualizados 
sobre drogas, incluindo dados de estudos, 
pesquisas e levantamentos nacionais, produ-
zindo e divulgando informações, fundamen-
tadas cientificamente, que contribuam para 
o desenvolvimento de novos conhecimentos 
aplicados às atividades de prevenção do uso 
indevido, de atenção e de reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e para a 
criação de modelos de intervenção baseados 
nas necessidades específicas das diferentes 
populações-alvo, respeitando suas caracterís-
ticas socioculturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter 
sigiloso, fará parte do banco de dados central 
de que trata o caput deste artigo base de da-
dos atualizada das instituições de atenção à 
saúde ou de assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas, bem como 
das de ensino e pesquisa”.

Razões dos Vetos

“Cumpre, inicialmente, assinalar que o 
art. 6º do presente projeto de lei, ao pretender 
criar obrigações aos entes federados viola, 
frontalmente, o princípio federativo inserto no 
art. 1º, caput, da Constituição da República, 
restringindo, assim, a consagrada autonomia 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, assegurada, por sua vez, no art. 18, 
caput, da Carta Magna.

Não se pode admitir que o projeto de lei 
determine, por meio de norma jurídica impe-
rativa, a presença de órgãos e entidades do 
Distrito Federal, dos Estados Federados e dos 
Municípios na composição do Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas sobre Drogas, sob 
pena de violação à autonomia constitucional 
dos entes federativos (art. 18 da Constituição 
da República).

Outrossim, a proposta legislativa, ao dis-
por sobre a organização e funcionamento da 
Administração Pública federal, viola, de forma 
cristalina, o disposto no art. 84, VI, a, da Cons-
tituição da República, bem como o princípio da 
separação entre os Poderes (art. 2º da Cons-
tituição), já que compete, privativamente, ao 
Chefe do Poder Executivo dispor, mediante 
decreto, sobre a matéria.

Ademais, mesmo que assim não fosse, o Egré-
gio Supremo Tribunal Federal, juntamente com a mais 
qualificada doutrina constitucionalista, assevera não 
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ser possível suprir o vício de iniciativa em projeto de 
lei com a sanção presidencial, desde o julgamento 
da Representação nº 890-GB (Rp nº 890/GB, rel. Min. 
Oswaldo Trigueiro, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, 
julgamento em 27-3-1974, RTJ nº 69/629), em 1974, 
pois, como adverte o professor Marcelo Caetano, ‘um 
projeto resultante de iniciativa inconstitucional sofre de 
um pecado original, que a sanção não tem a virtude de 
apagar, até porque, a par das razões jurídicas, militam 
os fortes motivos políticos que determinassem a ex-
clusividade da iniciativa presidencial, cujo afastamento 
poderia conduzir a situações de intolerável pressão 
sobre o Executivo.’ (CAETANO, Marcelo. Direito Cons-
titucional – volume 2. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1987, página 34).

Nada obstante, a previsão no projeto legislati-
vo da criação de órgãos públicos, arts. 8º e 15, que 
determina ser da iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que disponham sobre criação de ór-
gãos da administração pública.

Segundo o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ‘O 
desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, 
em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no 
texto da Carta Política, traduz situação configuradora 
de inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir 
qualquer conseqüência válida de ordem jurídica. A usur-
pação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo 
qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia 
jurídica, contaminando, por efeito de repercussão cau-
sal prospectiva, a própria validade constitucional da lei 
que dele resulte’. (Supremo Tribunal Federal, Medida 
Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2.364-1/AL, rel. Min. Celso de Mello, Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno, DJ de 14-12-2001).

Colhe-se do mesmo julgamento proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal:

‘O princípio constitucional da reserva de admi-
nistração impede a ingerência normativa do Poder Le-
gislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo. Essa prática legisla-
tiva, quando efetivada, subverte a função primária da 
lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição 
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-ju-
rídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de 
suas prerrogativas institucionais.’ (Supremo Tribunal 
Federal, Medida Cautelar em Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 2.364-1/AL, rel. Min. Celso de Mello, 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 14-12-2001).

Em decisões recentes, observa-se a mesma 
conclusão:

“É indispensável a iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo (mediante projeto de lei 
ou mesmo, após a EC nº 32/01, por meio de 
decreto) na elaboração de normas que de 
alguma forma remodelem as atribuições de 
órgão pertencente à estrutura administrati-
va de determinada unidade da Federação.’ 
(Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.254/ES, rel. Min. 
Ellen Gracie, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, 
DJ de 2-12-2005).”

Os Ministérios da Justiça e da Fazenda e o Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da 
República manifestaram-se pelo veto ao seguinte dis-
positivo:

Art. 71

“Art. 71. Nas comarcas em que haja vara 
especializada para julgamento de crimes que 
envolvam drogas, esta acumulará as atribui-
ções de juizado especial criminal sobre drogas, 
para efeitos desta lei.”

Razões do Veto

“O projeto manteve clara a separação 
entre o tradicional modelo denominado re-
tributivo adequado à repressão da produção 
não autorizada, do tráfico ilícito de drogas e 
aquilo que modernamente se conhece por 
‘justiça restaurativa’, adequada à prevenção, 
atenção e reinserção social de usuários e de-
pendentes de drogas.

A idéia fundamental do novo tratamento 
legislativo e judicial exige, para sua efetivida-
de, um tratamento diferenciado entre o usuá-
rio/dependente e o traficante, objetos de tutela 
judicial diversos. Consolida este modelo não só 
a separação processual, mas é essencial que 
os destinatários de cada modelo sejam proces-
sados em unidades jurisdicionais diferentes, 
como previsto no sistema geral da nova lei: 
Juizado Especial para usuários/dependentes 
e justiça comum para traficantes.

As varas especializadas para o julgamen-
to de crimes que envolvam drogas certamen-
te serão fundamentais para a repressão, no 
contexto do modelo retributivo, porém repre-
sentarão sensível retrocesso se passarem a 
acumular em um mesmo ambiente jurisdicional, 
atividades preventivas de cunho terapêutico, 
baseadas no modelo sistêmico restaurativo 
que é voltado ao acolhimento, à prevenção da 
reincidência, à atenção e reinserção social dos 
usuários e dependentes de drogas.
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O veto ao dispositivo manterá a essência 
e a coerência do projeto restaurando a idéia 
inicial de atribuir tratamento distinto ao trafi-
cante e ao usuário.

Cumpre assinalar que o art. 71 do pro-
jeto de lei, agride severamente os arts. 96, II, 
d, e 125, § 1º, ambos da Constituição da Re-
pública, ao estabelecer normas reguladoras 
da competência material da jurisdição, inter-
ferindo, indevidamente, na organização e di-
visão judiciárias, tema reservado à iniciativa 
exclusiva do Poder Judiciário, em atenção ao 
princípio da separação de poderes (art. 2º da 
Carta Magna).”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 23 de agosto de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de Políti-
cas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; estabele-
ce normas para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.

Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se 
como drogas as substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, assim especificados em lei 
ou relacionados em listas atualizadas periodicamente 
pelo Poder Executivo da União.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, 
as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 
exploração de vegetais e substratos dos quais possam 
ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese 
de autorização legal ou regulamentar, bem como o que 
estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, 
sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de 
plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, 
a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput 
deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predeterminados, me-
diante fiscalização, respeitadas as ressalvas supra-
mencionadas.

TÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas Sobre Drogas

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, 
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio-
nadas com:

I – a prevenção do uso indevido, a atenção e a 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas;

II – a repressão da produção não autorizada e 
do tráfico ilícito de drogas.

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema  

Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I – o respeito aos direitos fundamentais da pes-

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia 
e à sua liberdade;

II – o respeito à diversidade e às especificidades 
populacionais existentes;

III – a promoção dos valores éticos, culturais e de 
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como 
fatores de proteção para o uso indevido de drogas e 
outros comportamentos correlacionados;

IV – a promoção de consensos nacionais, de 
ampla participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do Sisnad;

V – a promoção da responsabilidade compar-
tilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a 
importância da participação social nas atividades do 
Sisnad;

VI – o reconhecimento da intersetorialidade dos 
fatores correlacionados com o uso indevido de dro-
gas, com a sua produção não autorizada e o seu trá-
fico ilícito;

VII – a integração das estratégias nacionais e in-
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas e de repressão à sua produção não autorizada e 
ao seu tráfico ilícito;

VIII – a articulação com os órgãos do Ministério 
Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando 
à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX – a adoção de abordagem multidisciplinar que 
reconheça a interdependência e a natureza comple-
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mentar das atividades de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas, repressão da produção não autorizada 
e do tráfico ilícito de drogas;

X – a observância do equilíbrio entre as ativi-
dades de prevenção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas 
e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o 
bem-estar social;

XI – a observância às orientações e normas ema-
nadas do Conselho Nacional Antidrogas – Conad.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a inclusão social do cidadão, 

visando a torná-lo menos vulnerável a assumir com-
portamentos de risco para o uso indevido de drogas, 
seu tráfico ilícito e outros comportamentos correla-
cionados;

II – promover a construção e a socialização do 
conhecimento sobre drogas no país;

III – promover a integração entre as políticas 
de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e de re-
pressão à sua produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do 
Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados 
e Municípios;

IV – assegurar as condições para a coordenação, 
a integração e a articulação das atividades de que trata 
o art. 3º desta lei.

CAPÍTULO II 
Da Composição e da Organização do Sistema 
Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas

Art. 6º Integram o Sisnad o conjunto de órgãos 
e entidades do Poder Executivo da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e Municípios que exercem as 
atividades de que tratam os incisos I e II do art. 3º 
desta lei.

Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orien-
tação central e a execução descentralizada das ativi-
dades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, 
distrital, estadual e municipal e se constitui matéria 
definida no regulamento desta lei.

Art. 8º Compete ao Conad exercer a atribuição 
de órgão superior do Sisnad.

§ 1º O Conad é composto por órgãos da Adminis-
tração Pública Federal. representações da sociedade 
civil e pela Secretaria Nacional Antidrogas – Senad, 
na qualidade de sua secretaria executiva, nos termos 
da legislação vigente.

§ 2º A composição e o funcionamento do Conad 
são regulamentados pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III 
Das Atribuições Específicas dos  
Órgãos que Compõem o Sisnad

Art. 9º No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Saúde 
e de suas entidades vinculadas, na forma da legisla-
ção vigente:

I – publicar listas atualizadas periodicamente das 
substâncias ou produtos de que trata o parágrafo único 
do art. 1º desta lei;

II – baixar instruções de caráter geral ou específico 
sobre limitação, fiscalização e controle da produção, do 
comércio e do uso das drogas referidas nesta lei;

III – adotar as providências estabelecidas no pa-
rágrafo único do art. 2º desta lei;

IV – assegurar a emissão de licença prévia pre-
vista no art. 31 desta lei pela autoridade sanitária 
competente;

V – regulamentar a política de atenção aos usu-
ários e dependentes de drogas, bem como aos seus 
familiares, junto à rede do Sistema Unico de Saúde 
– SUS;

VI – regulamentar as atividades que visem à re-
dução de danos e riscos sociais e à saúde;

VII – regulamentar serviços públicos e privados 
que desenvolvam ações de atenção às pessoas que 
façam uso ou sejam dependentes de drogas e seus 
familiares;

VIII – gerir, em articulação com a Senad, o ban-
co de dados das instituições de atenção à saúde e de 
assistência social que atendam usuários ou depen-
dentes de drogas de que trata o parágrafo único do 
art. 15 desta lei.

Art. 10. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Edu-
cação e de suas entidades vinculadas, na forma da 
legislação vigente:

I – propor e implementar, em articulação com o 
Ministério da Saúde, a Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República e a Senad, 
políticas de formação continuada para os profissionais 
de educação nos 3 (três) níveis de ensino que abordem 
a prevenção ao uso indevido de drogas;

II – apoiar os dirigentes das instituições de ensino 
público e privado na elaboração de projetos pedagógi-
cos alinhados às diretrizes curriculares nacionais e aos 
princípios de prevenção do uso indevido de drogas, de 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes, 
bem como seus familiares, contidos nesta lei.

Art. 11. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Ministério da Jus-
tiça e de suas entidades vinculadas, na forma da le-
gislação vigente:
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I – exercer a coordenação das atividades previs-
tas no inciso II do art. 3º desta lei;

II – instituir e gerenciar o sistema nacional de 
dados estatísticos de repressão ao tráfico ilícito de 
drogas de que trata o art. 17 desta lei;

 III – manter a Senad informada acerca dos dados 
relativos a bens móveis e imóveis, valores apreendidos 
e direitos constritos em decorrência dos crimes capitu-
lados nesta lei, visando à implementação do disposto 
nos arts. 60 a 64 desta lei.

Art. 12. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições específicas do Gabinete de Segu-
rança Institucional e de suas entidades vinculadas, na 
forma da legislação vigente:

I – exercer a coordenação das atividades previs-
tas no inciso I do art. 3º desta lei;

 II – gerir o Fundo Nacional Antidrogas – Fu-
nad.

Art. 13. No que se refere ao cumprimento desta 
lei, são atribuições dos órgãos formuladores de políti-
cas sociais e de suas entidades vinculadas, na forma 
da legislação vigente, identificar e regulamentar rede 
nacional das instituições da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que atendam usuários ou dependentes de 
drogas e respectivos familiares.

 Art. 14. No âmbito de suas competências, os ór-
gãos e entidades do Poder Executivo que integram o 
Sisnad, previstos no art. 6º desta lei, atentarão para:

I – o alinhamento das suas respectivas políticas 
públicas setoriais ao disposto nos arts. 4º e 5º desta 
lei;

II – as orientações e normas emanadas do Co-
nad;

III – a colaboração nas atividades de prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuá-
rios e dependentes de drogas; repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, observado 
o disposto nesta lei.

CAPÍTULO IV 
 Da Coleta, Análise e Disseminação de  

Informações Sobre Drogas

Art. 15. O Sisnad disporá de Observatório Bra-
sileiro de Informações sobre Drogas – Obid gerido 
pela secretaria executiva de seu órgão superior, que 
reunirá e centralizará informações e conhecimentos 
atualizados sobre drogas, incluindo dados de estudos, 
pesquisas e levantamentos nacionais, produzindo e di-
vulgando informações, fundamentadas cientificamen-
te, que contribuam para o desenvolvimento de novos 
conhecimentos aplicados às atividades de prevenção 
do uso indevido, de atenção e de reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas e para a criação de 

modelos de intervenção baseados nas necessidades 
específicas das diferentes populações-alvo, respeitan-
do suas características socioculturais.

Parágrafo único. Respeitado o caráter sigiloso, 
fará parte do banco de dados central de que trata o 
caput deste artigo base de dados atualizada das ins-
tituições de atenção à saúde ou de assistência social 
que atendam usuários ou dependentes de drogas, bem 
como das de ensino e pesquisa.

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da 
atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal 
de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, 
preservando a identidade das pessoas, conforme orien-
tações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema 
de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III 
Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido, 

Atenção e Reinserção Social de Usuários  
e Dependentes de Drogas

CAPÍTULO I 
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas 
direcionadas para a redução dos fatores de vulnera-
bilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento 
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde-
vido de drogas devem observar os seguintes princí-
pios e diretrizes:

I – o reconhecimento do uso indevido de drogas 
como fator de interferência na qualidade de vida do 
indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual 
pertence;

II – a adoção de conceitos objetivos e de funda-
mentação científica como forma de orientar as ações 
dos serviços públicos comunitários e privados e de 
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e 
dos serviços que as atendam;

III – o fortalecimento da autonomia e da respon-
sabilidade individual em relação ao uso indevido de 
drogas;

IV – o compartilhamento de responsabilidades e a 
colaboração mútua com as instituições do setor privado 
e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuá-
rios e dependentes de drogas e respectivos familiares, 
por meio do estabelecimento de parcerias;
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V – a adoção de estratégias preventivas diferen-
ciadas e adequadas às especificidades socioculturais 
das diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas;

VI – o reconhecimento do “não-uso”, do “retarda-
mento do uso” e da redução de riscos como resultados 
desejáveis das atividades de natureza preventiva, quan-
do da definição dos objetivos a serem alcançados;

VII – o tratamento especial dirigido às parcelas 
mais vulneráveis da população, levando em conside-
ração as suas necessidades específicas;

VIII – a articulação entre os serviços e organiza-
ções que atuam em atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e 
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX – o investimento em alternativas esportivas, 
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como 
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade 
de vida;

X – o estabelecimento de políticas de formação 
continuada na área da prevenção do uso indevido de 
drogas para profissionais de educação nos 3 (três) 
níveis de ensino;

XI – a implantação de projetos pedagógicos de 
prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições 
de ensino público e privado, alinhados às diretrizes 
curriculares nacionais e aos conhecimentos relacio-
nados a drogas;

XII – a observância das orientações e normas 
emanadas do Conad;

XIII – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao ado-
lescente deverão estar em consonância com as dire-
trizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – Conanda.

CAPÍTULO II 
Das Atividades de Atenção e de Reinserção So-

cial de Usuarios ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usu-
ário e dependente de drogas e respectivos familiares, 
para efeito desta lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção so-
cial do usuário ou do dependente de drogas e res-
pectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas di-
recionadas para sua integração ou reintegração em 
redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein-
serção social do usuário e do dependente de drogas 

e respectivos familiares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de dro-
gas, independentemente de quaisquer condições, ob-
servados os direitos fundamentais da pessoa humana, 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de aten-
ção e reinserção social do usuário e do dependente 
de drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais;

III – definição de projeto terapêutico individualiza-
do, orientado para a inclusão  social e para a redução 
de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de dro-
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí-
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro-
fissionais;

V – observância das orientações e normas ema-
nadas do Conad;

VI – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios de-
senvolverão programas de atenção ao usuário e ao 
dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e os princípios explicitados no 
art. 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária 
adequada.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão conceder benefícios às instituições 
privadas que desenvolverem programas de reinserção 
no mercado de trabalho, do usuário e do dependente 
de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da 
assistência social, que atendam usuários ou dependentes 
de drogas poderão receber recursos do Funad, condicio-
nados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas que, em 
razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo 
pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de 
segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua 
saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

CAPÍTULO III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituidas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 
Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
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soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a pro-

grama ou curso educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para 

seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência 
fisica ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se 
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns-
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do 
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máxi-
mo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas 
nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplica-
das pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 
consumo ou da recuperação de usuários e dependen-
tes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas 
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 
III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 
o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I – admoestação verbal;
II – multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que co-

loque à disposição do infrator, gratuitamente, estabe-
lecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado.

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que 
se refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, atendendo 
à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-
multa, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) 
nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada 
um, segundo a capacidade econômica do agente, o 
valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do 
maior salário mínimo.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da impo-
sição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão 
creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposi-
ção e a execução das penas, observado, no tocante 
à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e se-
guintes do Código Penal.

TÍTULO IV 
Da Repressão à Produção não Autorizada e ao  

Tráfico Ilícito de Drogas

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 31. É indispensável a licença prévia da au-
toridade competente para produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad-
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima 
destinada à sua preparação, observadas as demais 
exigências legais.

Art. 32. As plantações ilícitas serão imediata-
mente destruídas pelas autoridades de polícia judici-
ária, que recolherão quantidade suficiente para exame 
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das 
condições encontradas, com a delimitação do local, 
asseguradas as medidas necessárias para a preser-
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incinera-
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-se 
as amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo 
será precedida de autorização judicial, ouvido o Minis-
tério Público, e executada pela autoridade de polícia 
judiciária competente, na presença de representante 
do Ministério Público e da autoridade sanitária compe-
tente, mediante auto circunstanciado e após a perícia 
realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para 
destruir a plantação, observar-se-a, além das cautelas 
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no 
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, 
dispensada a autorização prévia do órgão próprio do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão 
expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Consti-
tuição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

CAPÍTULO II 
Dos Crimes

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem auto-
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rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui-
nhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad-

quire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação 
de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se constituam em ma-
téria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de 
que tem a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de-
sacordo com determinação legal ou regulamentar, para 
o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso 
indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem ob-
jetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas pre-
vistas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas 
de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização criminosa.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, 
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou trans-
formação de drogas, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 1 .200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 
mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas 
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual-

quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 
e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput 
deste artigo incorre quem se associa para a prática 
reiterada do crime definido no art. 36 desta lei.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 
e 34 desta lei:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (qua-
tro mil) dias-multa.

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, 
organização ou associação destinados à prática de 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 
1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-
lo em doses excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação 
ao Conselho Federal da categoria profissional a que 
pertença o agente.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após 
o consumo de drogas, expondo a dano potencial a in-
columidade de outrem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, além da apreensão do veículo, cassação da 
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo 
mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, 
e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) 
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, 
aplicadas cumulativamente com as demais, serão de 
4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 
600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no 
caput deste artigo for de transporte coletivo de pas-
sageiros.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta 
lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I – a natureza, a procedência da substância ou 
do produto apreendido e as circunstâncias do fato evi-
denciarem a transnacionalidade do delito;
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II – o agente praticar o crime prevalecendo-se de 
função pública ou no desempenho de missão de edu-
cação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III – a infração tiver sido cometida nas dependên-
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, 
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades es-
tudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos 
onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer 
natureza, de serviços de tratamento de dependentes 
de drogas ou de reinserção social, de unidades milita-
res ou policiais ou em transportes públicos;

IV – o crime tiver sido praticado com violência, 
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer 
processo de intimidação difusa ou coletiva;

V – caracterizado o tráfico entre Estados da Fe-
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança 
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 
e determinação;

VII – o agente financiar ou custear a prática do 
crime.

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o pro-
cesso criminal na identificação dos demais co-autores 
ou participes do crime e na recuperação total ou par-
cial do produto do crime, no caso de condenação, terá 
pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considera-
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân-
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social 
do agente.

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem 
os arts. 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 42 desta lei, determinará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi-
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a 
um trinta avo nem superior a 5 (cinco) vezes o maior 
salário-mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con-
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa-
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em 
virtude da situação econômica do acusado, considerá-
las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput 
e § 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insus-
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput 
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após 

o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua 
concessão ao reincidente específico.

Art. 45. É isento de pena o agente que, em ra-
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de en-
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re-
conhecendo, por força pericial, que este apresentava, 
à época do fato previsto neste artigo, as condições 
referidas no caput deste artigo, poderá determinar o 
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata-
mento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um 
terço a dois terços se, por força das circunstâncias 
previstas no art. 45 desta lei, o agente não possuía, ao 
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com 
base em avaliação que ateste a necessidade de en-
caminhamento do agente para tratamento, realizada 
por profissional de saúde com competência específi-
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda, 
observado o disposto no art. 26 desta lei.

CAPÍTULO III 
Do Procedimento Penal

Art. 48. O procedimento relativo aos processos 
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos-
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs-
tas no art. 28 desta lei, salvo se houver concurso com 
os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguin-
tes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 
desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o 
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso 
de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstancia-
do e providenciando-se as requisições dos exames e 
perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as provi-
dências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas 
de imediato pela autoridade policial, no local em que 
se encontrar, vedada a detenção do agente.
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§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata 
o § 2º deste artigo, o agente será submetido a exame 
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade 
de polícia judiciária entender conveniente, e em se-
guida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 

9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Criminais, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta 
lei, a ser especificada na proposta.

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos 
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sem-
pre que as circunstâncias o recomendem, empregará 
os instrumentos protetivos de colaboradores e teste-
munhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999.

SEÇÃO I 
Da Investigação

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori-
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comuni-
cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto 
lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério 
Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do deli-
to, é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na 
falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se 
refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de par-
ticipar da elaboração do laudo definitivo.

Art. 51. O inquérito policial será concluído no 
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, 
e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este 
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis-
tério Público, mediante pedido justificado da autoridade 
de polícia judiciária.

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 
desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo 
os autos do inquérito ao juízo:

I – relatará sumariamente as circunstâncias do 
fato, justificando as razões que a levaram à classifi-
cação do delito, indicando a quantidade e natureza 
da substância ou do produto apreendido, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, 
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação 
e os antecedentes do agente; ou

II – requererá sua devolução para a realização 
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á 
sem prejuízo de diligências complementares:

I – necessárias ou úteis à plena elucidação do 
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 
competente até 3 (três) dias antes da audiência de 
instrução e julgamento;

II – necessárias ou úteis à indicação dos bens, 
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que 
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en-
caminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes 
da audiência de instrução e julgamento.

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal 
relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, 
além dos previstos em lei, mediante autorização judi-
cial e ouvido o Ministério Público, os seguintes proce-
dimentos investigatóríos:

I – a infiltração por agentes de polícia, em tarefas 
de investigação, constituída pelos órgãos especializa-
dos pertinentes;

II – a não-atuação policial sobre os portadores 
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro-
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem 
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e 
responsabilizar maior número de integrantes de ope-
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste 
artigo, a autorização será concedida desde que sejam 
conhecidos o itinerário provável e a identificação dos 
agentes do delito ou de colaboradores.

SEÇÃO II 
Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquéri-
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Pú-
blico para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das 
seguintes providências:

I – requerer o arquivamento;
II – requisitar as diligências que entender ne-

cessárias;
III – oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender 
pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a 
notificação do acusado para oferecer defesa prévia, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preli-
minar e exceções, o acusado poderá argüir prelimi-
nares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 
testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apar-
tado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 
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3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra-
zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 
nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 
(cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no pra-
zo máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresen-
tação do preso, realização de diligências, exames e 
perícias.

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará 
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação 
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e 
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como 
infração do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 
a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá 
decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas 
atividades, se for funcionário público, comunicando ao 
órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput deste 
artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguin-
tes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada 
a realização de avaliação para atestar dependência de 
drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, 
após o interrogatório do acusado e a inquirição das 
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, 
ao representante do Ministério Público e ao defensor 
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 
(dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, 
o juiz indagará das partes se restou algum fato para 
ser esclarecido, formulando as perguntas correspon-
dentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz 
sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, orde-
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havi-
do controvérsia, no curso do processo, sobre a natu-
reza ou quantidade da substância ou do produto, ou 
sobre a regularidade do respectivo laudo, determinará 
que se proceda na forma do art. 32, § 1º, desta Lei, 
preservando-se, para eventual contraprova, a fração 
que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em 
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público, quando 
a quantidade ou valor da substância ou do produto o 

indicar, precedendo a medida a elaboração e juntada 
aos autos do laudo toxicológico.

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput 
e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o réu não poderá apelar 
sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de 
bons antecedentes, assim reconhecido na sentença 
condenatória.

CAPÍTULO IV 
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação  

de Bens do Acusado

Art. 60. O juiz, de ofício, a requerimento do Mi-
nistério Público ou mediante representação da autori-
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, 
havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso 
do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras 
medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis 
e imóveis ou valores consistentes em produtos dos 
crimes previstos nesta Lei, ou que constituam provei-
to auferido com sua prática, procedendo-se na forma 
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

§ 1º Decretadas quaisquer das medidas previstas 
neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção 
de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou 
valor objeto da decisão.

§ 2º Provada a origem lícita do produto, bem ou 
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe-
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po-
dendo o juiz determinar a prática de atos necessários 
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, 
direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 
o Ministério Público, quando a sua execução imediata 
possa comprometer as investigações.

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção 
da prova dos fatos e comprovado o interesse público 
ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, 
mediante autorização do juízo competente, ouvido o 
Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apre-
endidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas 
entidades que atuam na prevenção do uso indevido, 
na atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas e na repressão à produção não au-
torizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente 
no interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre 
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará 
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de 
registro e controle a expedição de certificado provisório 
de registro e licenciamento, em favor da instituição à 
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qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do paga-
mento de multas, encargos e tributos anteriores, até 
o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 
perdimento em favor da União.

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, 
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer nature-
za, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 
Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custó-
dia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as 
armas, que serão recolhidas na forma de legislação 
específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza-
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo, 
a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer 
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua 
conservação, mediante autorização judicial, ouvido o 
Ministério Público.

§ 2º Feita à apreensão a que se refere o caput 
deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou cheques 
emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de 
polícia judiciária que presidir o inquérito deverá, de 
imediato, requerer ao juízo competente a intimação 
do Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá requerer 
ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do nume-
rário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a 
compensação dos cheques emitidos após a instrução 
do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos tí-
tulos, e o depósito das correspondentes quantias em 
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe-
nal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, 
requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, 
proceda à alienação dos bens apreendidos, excetua-
dos aqueles que a União, por intermédio da Senad, 
indicar para serem colocados sob uso e custódia da 
autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligên-
cia ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao 
uso indevido de drogas e operações de repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indicado 
para os fins previstos no § 4º deste artigo, o requeri-
mento de alienação deverá conter a relação de todos os 
demais bens apreendidos, com a descrição e a especi-
ficação de cada um deles, e informações sobre quem 
os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6º Requerida à alienação dos bens, a respec-
tiva petição será autuada em apartado, cujos autos 
terão tramitação autônoma em relação aos da ação 
penal principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os 
autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a pre-
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os 
objetos utilizados para a sua prática e risco de perda 
de valor econômico pelo decurso do tempo, determi-
nará a avaliação dos bens relacionados, cientificará 
a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o 
interessado, este, se for o caso, por edital com prazo 
de 5 (cinco) dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais diver-
gências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, 
homologará o valor atribuído aos bens e determinará 
sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposi-
tada em conta judicial a quantia apurada, até o final 
da ação penal respectiva, quando será transferida ao 
Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3º 
deste artigo.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos 
interpostos contra as decisões proferidas no curso do 
procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 
4º deste artigo, recaindo a autorização sobre veículos, 
embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autori-
dade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro 
e controle a expedição de certificado provisório de 
registro e licenciamento, em favor da autoridade de 
polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido 
o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, 
encargos e tributos anteriores, até o trânsito em jul-
gado da decisão que decretar o seu perdimento em 
favor da União.

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz 
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor 
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos 
crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de 
tutela cautelar, depois de decretado o seu perdimen-
to em favor da União, serão revertidos diretamente 
ao Funad.

§ 2º Compete à Senad a alienação dos bens apre-
endidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo per-
dimento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 3º A Senad poderá firmar convênios de coope-
ração, a fim de dar imediato cumprimento ao estabe-
lecido no § 2º deste artigo.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena-
tória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos 
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor 
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que 
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder 
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estejam, para os fins de sua destinação nos termos 
da legislação vigente.

Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá 
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal 
e com organismos orientados para a prevenção do uso 
indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de 
usuários ou dependentes e a atuação na repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
com vistas na liberação de equipamentos e de recursos 
por ela arrecadados, para a implantação e execução 
de programas relacionados à questão das drogas.

TÍTULO V 
Da Cooperação Internacional

Art. 65. De conformidade com os princípios da 
não-intervenção em assuntos internos, da igualdade 
jurídica e do respeito à integridade territorial dos Esta-
dos e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, 
e observado o espírito das Convenções das Nações 
Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais 
relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é 
parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, 
cooperação a outros países e organismos internacio-
nais e, quando necessário, deles solicitará a colabo-
ração, nas áreas de:

I – intercâmbio de informações sobre legislações, 
experiências, projetos e programas voltados para ati-
vidades de prevenção do uso indevido, de atenção e 
de reinserção social de usuários e dependentes de 
drogas;

II – intercâmbio de inteligência policial sobre 
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em 
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e 
o desvio de precursores químicos;

III – intercâmbio de informações policiais e judi-
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus 
precursores químicos.

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único 
do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a termi-
nologia da lista mencionada no preceito, denominam-
se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, 
precursoras e outras sob controle especial, da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 
nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Es-
tados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão 
e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios 
firmados e do fornecimento de dados necessários à 
atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, 
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, 
destinados às pessoas físicas e jurídicas que colabo-
rem na prevenção do uso indevido de drogas, aten-
ção e reinserção social de usuários e dependentes e 
na repressão da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liquidação extraju-
dicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, 
de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como 
nos serviços de saúde que produzirem, venderem, 
adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem 
drogas ou de qualquer outro em que existam essas 
substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o 
qual tramite o feito:

I – determinar, imediatamente à ciência da falência 
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

II – ordenar à autoridade sanitária competente 
a urgente adoção das medidas necessárias ao rece-
bimento e guarda, em depósito, das drogas arreca-
dadas;

III – dar ciência ao órgão do Ministério Público, 
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias 
ou produtos não proscritos referidos no inciso II do ca-
put deste artigo, só podem participar pessoas jurídi-
cas regularmente habilitadas na área de saúde ou de 
pesquisa científica que comprovem a destinação lícita 
a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º 
deste artigo, o produto não arrematado será ato contí-
nuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, 
na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas 
e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema-
tadas especialidades farmacêuticas em condições de 
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a 
guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à 
rede pública de saúde,

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes 
previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado 
ilícito transnacional, são da competência da Justiça 
Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Muni-
cípios que não sejam sede de vara federal serão pro-
cessados e julgados na vara federal da circunscrição 
respectiva.

Art. 71. Nas comarcas em que haja vara especia-
lizada para julgamento de crimes que envolvam dro-
gas, esta acumulará as atribuições de juizado especial 
criminal sobre drogas, para efeitos desta Lei.

Art. 72. Sempre que conveniente ou necessário, 
o juiz, de ofício, mediante representação da autorida-
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de de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministé-
rio Público, determinará que se proceda, nos limites 
de sua jurisdição e na forma prevista no § 1º do art. 
32 desta Lei, à destruição de drogas em processos já 
encerrados.

Art. 73. A União poderá celebrar convênios com 
os Estados visando à prevenção e repressão do tráfico 
ilícito e do uso indevido de drogas.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação.

Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de 
outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro 
de 2002.

Senado Federal, 2 de agosto de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescre-
ve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá 
outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas; estabelece normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 
crimes.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-
se como drogas as substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, assim especificados em lei ou 
relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União.

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacio-
nal, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colhei-
ta e a exploração de vegetais e substratos dos quais 
possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalva-
da a hipótese de autorização legal ou regulamentar, 
bem como o que estabelece a Convenção de Viena, 
das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, 
de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ri-
tualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, 
a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput 
deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou 
científicos, em local e prazo predeterminados, me-
diante fiscalização, respeitadas as ressalvas supra-
mencionadas.

TÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Políticas  

Públicas sobre Drogas

Art. 3º O Sisnad tem a finalidade de articular, 
integrar, organizar e coordenar as atividades relacio-
nadas com:

I – a prevenção do uso indevido, a atenção e a 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas;

II – a repressão da produção não autorizada e 
do tráfico ilícito de drogas.

CAPÍTULO I 
Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 4º São princípios do Sisnad:
I – o respeito aos direitos fundamentais da pes-

soa humana, especialmente quanto à sua autonomia 
e à sua liberdade;

II – o respeito à diversidade e às especificidades 
populacionais existentes;

III – a promoção dos valores éticos, culturais e de 
cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como 
fatores de proteção para o uso indevido de drogas e 
outros comportamentos correlacionados;

IV – a promoção de consensos nacionais, de 
ampla participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do Sisnad;

V – a promoção da responsabilidade compar-
tilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a 
importância da participação social nas atividades do 
Sisnad;

VI – o reconhecimento da intersetorialidade dos 
fatores correlacionados com o uso indevido de dro-
gas, com a sua produção não autorizada e o seu trá-
fico ilícito;

VII – a integração das estratégias nacionais e in-
ternacionais de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de dro-
gas e de repressão à sua produção não autorizada e 
ao seu tráfico ilícito;

VIII – a articulação com os órgãos do Ministério 
Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando 
à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;

IX – a adoção de abordagem multidisciplinar que 
reconheça a interdependência e a natureza comple-
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mentar das atividades de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependen-
tes de drogas, repressão da produção não autorizada 
e do tráfico ilícito de drogas;

X – a observância do equilíbrio entre as ativi-
dades de prevenção do uso indevido, atenção e rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas 
e de repressão à sua produção não autorizada e ao 
seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o 
bem-estar social;

XI – a observância às orientações e normas ema-
nadas do Conselho Nacional Antidrogas – CONAD.

Art. 5º O Sisnad tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a inclusão social do cidadão, vi-

sando a torná-lo menos vulnerável a assumir comporta-
mentos de risco para o uso indevido de drogas, seu trá-
fico ilícito e outros comportamentos correlacionados;

II – promover a construção e a socialização do 
conhecimento sobre drogas no País;

III – promover a integração entre as políticas de 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas e de repressão à 
sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as po-
líticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo 
da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;

IV – assegurar as condições para a coordenação, 
a integração e a articulação das atividades de que trata 
o art. 3º desta Lei.

CAPÍTULO II 
Da Composição e da Organização do Sistema  
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º A organização do Sisnad assegura a orien-

tação central e a execução descentralizada das ativi-
dades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, 
distrital, estadual e municipal e se constitui matéria 
definida no regulamento desta Lei.

Art. 8º (VETADO)

CAPÍTULO III 
(Vetado)

Art. 9º (VETADO)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. (VETADO)
Art. 14. (VETADO)

CAPÍTULO IV 
Da Coleta, Análise e Disseminação de 

Informações sobre Drogas

Art. 15. (VETADO)

Art. 16. As instituições com atuação nas áreas da 
atenção à saúde e da assistência social que atendam 
usuários ou dependentes de drogas devem comunicar 
ao órgão competente do respectivo sistema municipal 
de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, 
preservando a identidade das pessoas, conforme orien-
tações emanadas da União.

Art. 17. Os dados estatísticos nacionais de re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema 
de informações do Poder Executivo.

TÍTULO III 
Das Atividades de Prevenção do Uso Indevido,  

Atenção e Reinserção Social de Usuários e  
Dependentes de Drogas

CAPÍTULO I 
Da Prevenção

Art. 18. Constituem atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas 
direcionadas para a redução dos fatores de vulnera-
bilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento 
dos fatores de proteção.

Art. 19. As atividades de prevenção do uso inde-
vido de drogas devem observar os seguintes princí-
pios e diretrizes:

I – o reconhecimento do uso indevido de drogas 
como fator de interferência na qualidade de vida do 
indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual 
pertence;

II – a adoção de conceitos objetivos e de funda-
mentação científica como forma de orientar as ações 
dos serviços públicos comunitários e privados e de 
evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e 
dos serviços que as atendam;

III – o fortalecimento da autonomia e da respon-
sabilidade individual em relação ao uso indevido de 
drogas;

IV – o compartilhamento de responsabilidades e a 
colaboração mútua com as instituições do setor privado 
e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuá-
rios e dependentes de drogas e respectivos familiares, 
por meio do estabelecimento de parcerias;

V – a adoção de estratégias preventivas diferen-
ciadas e adequadas às especificidades socioculturais 
das diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas;

VI – o reconhecimento do “não-uso”, do “retarda-
mento do uso” e da redução de riscos como resultados 
desejáveis das atividades de natureza preventiva, quan-
do da definição dos objetivos a serem alcançados;
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VII – o tratamento especial dirigido às parcelas 
mais vulneráveis da população, levando em conside-
ração as suas necessidades específicas;

VIII – a articulação entre os serviços e organiza-
ções que atuam em atividades de prevenção do uso 
indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e 
dependentes de drogas e respectivos familiares;

IX – o investimento em alternativas esportivas, 
culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como 
forma de inclusão social e de melhoria da qualidade 
de vida;

X – o estabelecimento de políticas de formação 
continuada na área da prevenção do uso indevido de 
drogas para profissionais de educação nos 3 (três) 
níveis de ensino;

XI – a implantação de projetos pedagógicos de 
prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições 
de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes 
Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacio-
nados a drogas;

XII – a observância das orientações e normas 
emanadas do Conad;

XIII – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do 
uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao ado-
lescente deverão estar em consonância com as dire-
trizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA.

CAPÍTULO II 
Das Atividades de Atenção e de Reinserção So-

cial de Usuários ou Dependentes de Drogas

Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usu-
ário e dependente de drogas e respectivos familiares, 
para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas.

Art. 21. Constituem atividades de reinserção social 
do usuário ou do dependente de drogas e respectivos 
familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas 
para sua integração ou reintegração em redes sociais.

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein-
serção social do usuário e do dependente de drogas 
e respectivos familiares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de dro-
gas, independentemente de quaisquer condições, ob-
servados os direitos fundamentais da pessoa humana, 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de aten-
ção e reinserção social do usuário e do dependente 

de drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais;

III – definição de projeto terapêutico individualiza-
do, orientado para a inclusão social e para a redução 
de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de dro-
gas e aos respectivos familiares, sempre que possí-
vel, de forma multidisciplinar e por equipes multipro-
fissionais;

V – observância das orientações e normas ema-
nadas do Conad;

VI – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios de-
senvolverão programas de atenção ao usuário e ao 
dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e os princípios explicitados no 
art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária 
adequada.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão conceder benefícios às instituições 
privadas que desenvolverem programas de reinserção 
no mercado de trabalho, do usuário e do dependente 
de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários 
ou dependentes de drogas poderão receber recursos 
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça-
mentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas 
que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos 
a medida de segurança, têm garantidos os serviços 
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sis-
tema penitenciário.

CAPÍTULO III 
Dos crimes e das Penas

Art. 27. As penas previstas neste Capitulo poderão 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como 
substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério 
Público e o defensor.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósi-
to, transportar ou trouxer consigo, para consumo pes-
soal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a pro-

grama ou curso educativo.
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§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para 
seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de 
substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se 
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 
quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circuns-
tâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do ca-
put deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas 
nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplica-
das pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 
consumo ou da recuperação de usuários e dependen-
tes de drogas.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas 
educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e 
III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá 
o juiz submetê-lo, sucessivamente a:

I – admoestação verbal;
II – multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que co-

loque à disposição do infrator, gratuitamente, estabe-
lecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado.

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que 
se refere o inciso II do § 6º do art. 28, o juiz, atendendo 
à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-
multa, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) 
nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada 
um, segundo a capacidade econômica do agente, o 
valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do 
maior salário mínimo.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da impo-
sição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão 
creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposi-
ção e a execução das penas, observado, no tocante 
à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e se-
guintes do Código Penal.

TÍTULO IV 
Da Repressão à Produção não Autorizada 

e ao Tráfico Ilícito de Drogas

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 31. É indispensável à licença prévia da au-
toridade competente para produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou ad-
quirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima 
destinada à sua preparação, observada as demais 
exigências legais.

Art. 32. As plantações ilícitas serão imediata-
mente destruídas pelas autoridades de polícia judici-
ária, que recolherão quantidade suficiente para exame 
pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das 
condições encontradas, com a delimitação do local, 
asseguradas às medidas necessárias para a preser-
vação da prova.

§ 1º A destruição de drogas far-se-á por incinera-
ção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, guardando-se 
as amostras necessárias à preservação da prova.

§ 2º A incineração prevista no § 1º deste artigo 
será precedida de autorização judicial, ouvido o Minis-
tério Público, e executada pela autoridade de polícia 
judiciária competente, na presença de representante 
do Ministério Público e da autoridade sanitária compe-
tente, mediante auto circunstanciado e após a perícia 
realizada no local da incineração.

§ 3º Em caso de ser utilizada a queimada para 
destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas 
necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no 
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, 
dispensada a autorização prévia do órgão próprio do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 4º As glebas cultivadas com plantações ilícitas 
serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 
da Constituição Federal, de acordo com a legislação 
em vigor.

CAPÍTULO II 
Dos Crimes

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:
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Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos 
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e qui-
nhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, ad-

quire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação 
de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem auto-
rização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se constituam em ma-
téria-prima para a preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de 
que tem a propriedade, posse, administração, guarda 
ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em de-
sacordo com determinação legal ou regulamentar, para 
o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso 
indevido de droga:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem ob-
jetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para 
juntos a consumirem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas pre-
vistas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste 
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 
dois terços, vedada à conversão em penas restritivas 
de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização criminosa.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, 
oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, 
possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou trans-
formação de drogas, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois 
mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas 
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 
e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 
pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput 
deste artigo incorre quem se associa para a prática 
reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qual-
quer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, 
e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (qua-
tro mil) dias-multa.

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, 
organização ou associação destinados à prática de 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 
12, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, 
e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 
dias-multa.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, 
drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-
lo em doses excessivas ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 (duzen-
tos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação 
ao Conselho Federal da categoria profissional a que 
pertença o agente.

Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após 
o consumo de drogas, expondo a dano potencial a in-
columidade de outrem:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, além da apreensão do veículo, cassação da 
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo 
mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, 
e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) 
dias-multa.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, 
aplicadas cumulativamente com as demais, serão 
de 4 (quatro) a (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 
600 (seiscentos) dias-multa, se o veículo referido no 
caput deste artigo for de transporte coletivo de pas-
sageiros.

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta 
Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I – a natureza, a procedência da substância ou 
do produto apreendido e as circunstâncias do fato evi-
denciarem a transnacionalidade do delito;

II – o agente praticar o crime prevalecendo-se de 
função pública ou no desempenho de missão de edu-
cação, poder familiar, guarda ou vigilância;
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III – a infração tiver sido cometida nas dependên-
cias ou imediações de estabelecimentos prisionais, 
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades es-
tudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos 
onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer 
natureza, de serviços de tratamento de dependentes 
de drogas ou de reinserção social, de unidades milita-
res ou policiais ou em transportes públicos;

IV – o crime tiver sido praticado com violência, 
grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer 
processo de intimidação difusa ou coletiva;

V – caracterizado o tráfico entre Estados da Fe-
deração ou entre estes e o Distrito Federal;

VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança 
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 
diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento 
e determinação;

VII – o agente financiar ou custear a prática do 
crime.

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar 
voluntariamente com a investigação policial e o pro-
cesso criminal na identificação dos demais co-autores 
ou partícipes do crime e na recuperação total ou par-
cial do produto do crime, no caso de condenação, terá 
pena reduzida de um terço a dois terços.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considera-
rá, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 
Código Penal, a natureza e a quantidade da substân-
cia ou do produto, a personalidade e a conduta social 
do agente.

Art. 43. Na fixação da multa a que se referem 
os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que 
dispõe o art. 42 desta Lei, deteminará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condi-
ções econômicas dos acusados, valor não inferior a 
um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior 
salário-mínimo.

Parágrafo único. As multas, que em caso de con-
curso de crimes serão impostas sempre cumulativa-
mente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em 
virtude da situação econômica do acusado, considerá-
las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput 
e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insus-
cetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade 
provisória, vedada a conversão de suas penas em 
restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput 
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após 
o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua 
concessão ao reincidente específico.

Art. 45. É isento de pena o agente que, em ra-
zão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a 
infração penal praticada, inteiramente incapaz de en-
tender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, re-
conhecendo, por força pericial, que este apresentava, 
à época do fato previsto neste artigo, as condições 
referidas no caput deste artigo, poderá determinar o 
juiz, na sentença, o seu encaminhamento para trata-
mento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um 
terço a dois terços se, por força das circunstâncias 
previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, 
ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com 
base em avaliação que ateste a necessidade de en-
caminhamento do agente para tratamento, realizada 
por profissional de saúde com competência especifi-
ca na forma da lei, determinará que a tal se proceda, 
observado o disposto no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO III 
Do Procedimento Penal

Art. 48. O procedimento relativo aos processos 
por crimes definidos neste Título rege-se pelo dispos-
to neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execução Penal.

§ 1º O agente de qualquer das condutas previs-
tas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com 
os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguin-
tes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 
desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o 
autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso 
de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstancia-
do e providenciando-se as requisições dos exames e 
perícias necessários.

§ 3º Se ausente a autoridade judicial, as provi-
dências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas 
de imediato pela autoridade policial, no local em que 
se encontrar, vedada a detenção do agente.

§ 4º Concluídos os procedimentos de que trata 
o § 2º deste artigo, o agente será submetido a exame 
de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade 
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de polícia judiciária entender conveniente, e em se-
guida liberado.

§ 5º Para os fins do disposto no art. 76 da Lei nº 

9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Criminais, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta 
Lei, a ser especificada na proposta.

Art. 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos 
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sem-
pre que as circunstâncias o recomendem, empregará 
os instrumentos protetivos de colaboradores e teste-
munhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 
1999.

SEÇÃO I 
Da Investigação

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autori-
dade de polícia judiciária fará, imediatamente, comuni-
cação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto 
lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério 
Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em 
flagrante e estabelecimento da materialidade do deli-
to, é suficiente o laudo de constatação da natureza e 
quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na 
falta deste, por pessoa idônea.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se 
refere o § 1º deste artigo não ficará impedido de par-
ticipar da elaboração do laudo definitivo.

Art. 51. O inquérito policial será concluído no 
prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, 
e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este 
artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Minis-
tério Público, mediante pedido justificado da autoridade 
de polícia judiciária.

Art. 52. Findos os prazos a que se refere o art. 51 
desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo 
os autos do inquérito ao juízo:

I – relatará sumariamente as circunstâncias do 
fato, justificando as razões que a levaram à classifi-
cação do delito, indicando a quantidade e natureza 
da substância ou do produto apreendido, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, 
as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação 
e os antecedentes do agente; ou

II – requererá sua devolução para a realização 
de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á 
sem prejuízo de diligências complementares:

I – necessárias ou úteis à plena elucidação do 
fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 

competente até 3 (três) dias antes da audiência de 
instrução e julgamento;

II – necessárias ou úteis à indicação dos bens, 
direitos e valores de que seja titular o agente, ou que 
figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser en-
caminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes 
da audiência de instrução e julgamento.

Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal 
relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, 
além dos previstos em lei, mediante autorização judi-
cial e ouvido o Ministério Público, os seguintes proce-
dimentos investigatórios:

I – a infiltração por agentes de polícia, em tarefas 
de investigação, constituída pelos órgãos especializa-
dos pertinentes;

II – a não-atuação policial sobre os portadores 
de drogas, seus precursores químicos ou outros pro-
dutos utilizados em sua produção, que se encontrem 
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e 
responsabilizar maior número de integrantes de ope-
rações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste 
artigo, a autorização será concedida desde que sejam 
conhecidos o itinerário provável e a identificação dos 
agentes do delito ou de colaboradores.

SEÇÃO III 
Da Instrução Criminal

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquéri-
to policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Pú-
blico para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das 
seguintes providências:

I – requerer o arquivamento;
II – requisitar as diligências que entender ne-

cessárias;
III – oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) tes-

temunhas e requerer as demais provas que entender 
pertinentes.

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a 
notificação do acusado para oferecer defesa prévia, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Na resposta, consistente em defesa preli-
minar e exceções, o acusado poderá argüir prelimi-
nares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que 
pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 
testemunhas.

§ 2º As exceções serão processadas em apar-
tado, nos termos dos arts. 95 a 113 do Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal.
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§ 3º Se a resposta não for apresentada no pra-
zo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 
(dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 
nomeação.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 
(cinco) dias.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, determinará a apresentação do 
preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará 
dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, 
ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação 
do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e 
requisitará os laudos periciais.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas como infra-
ção do disposto nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta 
Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afas-
tamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for 
funcionário público, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º A audiência a que se refere o caput deste 
artigo será realizada dentro dos 30 (trinta) dias seguin-
tes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada 
a realização de avaliação para atestar dependência de 
drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após 
o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, 
será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do 
Ministério Público e ao defensor do acusado, para susten-
tação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, 
o juiz indagará das partes se restou algum fato para 
ser esclarecido, formulando as perguntas correspon-
dentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz 
sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, orde-
nando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

§ 1º Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido 
controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza 
ou quantidade da substância ou do produto, ou sobre 
a regularidade do respectivo laudo, determinará que se 
proceda na forma do art. 32, § 1º, desta Lei, preservan-
do-se, para eventual contraprova, a fração que fixar.

§ 2º Igual procedimento poderá adotar o juiz, em 
decisão motivada e, ouvido o Ministério Público, quando 
a quantidade ou valor da substância ou do produto o 
indicar, precedendo a medida a elaboração e juntada 
aos autos do laudo toxicológico.

Art. 59. Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e 
§ 1º, e 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem re-
colher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antece-
dentes, assim reconhecido na sentença condenatória.

CAPÍTULO IV 
Da Apreensão, Arrecadação e Destinação de 

Bens do Acusado

Art. 60. O juiz, de oficio, a requerimento do Mi-
nistério Público ou mediante representação da autori-
dade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, 
havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso 
do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras 
medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis 
e imóveis ou valores consistentes em produtos dos 
crimes previstos nesta lei, ou que constituam provei-
to auferido com sua prática, procedendo-se na forma 
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

§ 1º Decretadas quaisquer das medidas previstas 
neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção 
de provas acerca da origem lícita do produto, bem ou 
valor objeto da decisão.

§ 2º Provada a origem lícita do produto, bem ou 
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.

§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhe-
cido sem o comparecimento pessoal do acusado, po-
dendo o juiz determinar a prática de atos necessários 
à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 4º A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, 
direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido 
o Ministério Público, quando a sua execução imediata 
possa comprometer as investigações.

Art. 61. Não havendo prejuízo para a produção 
da prova dos fatos e comprovado o interesse público 
ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, 
mediante autorização do juízo competente, ouvido o 
Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apre-
endidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas 
entidades que atuam na prevenção do uso indevido, 
na atenção e reinserção social de usuários e depen-
dentes de drogas e na repressão à produção não au-
torizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente 
no interesse dessas atividades.

Parágrafo único. Recaindo a autorização sobre 
veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará 
à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de 
registro e controle a expedição de certificado provisório 
de registro e licenciamento, em favor da instituição à 
qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do paga-
mento de multas, encargos e tributos anteriores, até 
o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 
perdimento em favor da União.

Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, 
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer nature-
za, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta 
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lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custó-
dia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as 
armas, que serão recolhidas na forma de legislação 
específica.

§ 1º Comprovado o interesse público na utiliza-
ção de qualquer dos bens mencionados neste artigo, 
a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer 
uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua 
conservação, mediante autorização judicial, ouvido o 
Ministério Público.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput 
deste artigo, e tendo recaído sobre dinheiro ou che-
ques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade 
de policia judiciária que presidir o inquérito deverá, de 
imediato, requerer ao juízo competente a intimação do 
Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá requerer 
ao juízo, em caráter cautelar, a conversão do nume-
rário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a 
compensação dos cheques emitidos após a instrução 
do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos tí-
tulos, e o depósito das correspondentes quantias em 
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 4º Após a instauração da competente ação pe-
nal, o Ministério Público, mediante petição autônoma, 
requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, 
proceda à alienação dos bens apreendidos, excetua-
dos aqueles que a União, por intermédio da Senad, 
indicar para serem colocados sob uso e custódia da 
autoridade de polícia judiciária, de órgãos de inteligên-
cia ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao 
uso indevido de drogas e operações de repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
exclusivamente no interesse dessas atividades.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indicado 
para os fins previstos no § 4º deste artigo, o requeri-
mento de alienação deverá conter a relação de todos os 
demais bens apreendidos, com a descrição e a especi-
ficação de cada um deles, e informações sobre quem 
os tem sob custódia e o local onde se encontram.

§ 6º Requerida a alienação dos bens, a respec-
tiva petição será autuada em apartado, cujos autos 
terão tramitação autônoma em relação aos da ação 
penal principal.

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os 
autos serão conclusos ao juiz, que, verificada a pre-
sença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os 
objetos utilizados para a sua prática e risco de perda 
de valor econômico pelo decurso do tempo, determi-
nará a avaliação dos bens relacionados, cientificará 
a Senad e intimará a União, o Ministério Público e o 
interessado, este, se for o caso, por edital com prazo 
de 5 (cinco) dias.

§ 8º Feita a avaliação e dirimidas eventuais diver-
gências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, 
homologará o valor atribuído aos bens e determinará 
sejam alienados em leilão.

§ 9º Realizado o leilão, permanecerá deposi-
tada em conta judicial a quantia apurada, até o final 
da ação penal respectiva, quando será transferida ao 
Funad, juntamente com os valores de que trata o § 3º 
deste artigo.

§ 10. Terão apenas efeito devolutivo os recursos 
interpostos contra as decisões proferidas no curso do 
procedimento previsto neste artigo.

§ 11. Quanto aos bens indicados na forma do § 
4º deste artigo, recaindo a autorização sobre veículos, 
embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autori-
dade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro 
e controle a expedição de certificado provisório de 
registro e licenciamento, em favor da autoridade de 
polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido 
o uso, ficando estes livres do pagamento de multas, 
encargos e tributos anteriores, até o trânsito em jul-
gado da decisão que decretar o seu perdimento em 
favor da União.

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz 
decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor 
apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos 
crimes tipificados nesta lei e que não forem objeto de tu-
tela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor 
da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§ 2º Compete à Senad a alienação dos bens apre-
endidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo per-
diinento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 3º A Senad poderá firmar convênios de coope-
ração, a fim de dar imediato cumprimento ao estabe-
lecido no § 2º deste artigo.

§ 4º Transitada em julgado a sentença condena-
tória, o juiz do processo, de oficio ou a requerimento 
do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos 
bens, direitos e valores declarados perdidos em favor 
da União, indicando, quanto aos bens, o local em que 
se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poda 
estejam, para os fins de sua destinação nos termos 
da legislação vigente.

Art. 64. A União, por intermédio da Senad, poderá 
firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal 
e com organismos orientados para a prevenção do uso 
indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de 
usuários ou dependentes e a atuação na repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 
com vistas na liberação de equipamentos e de recursos 
por ela arrecadados, para a implantação e execução 
de programas relacionados à questão das drogas.
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TÍTULO V 
Da Cooperação Internacional

Art. 65. De conformidade com os princípios da não-
intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e 
do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis 
e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o 
espírito das Convenções das Nações Unidas e outros ins-
trumentos jurídicos internacionais relacionados à questão 
das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro 
prestará, quando solicitado, cooperação a outros países 
e organismos internacionais e, quando necessário, deles 
solicitará a colaboração, nas áreas de:

I – intercâmbio de informações sobre legislações, 
experiências, projetos e programas voltados para ativida-
des de prevenção do uso indevido, de atenção e de rein-
serção social de usuários e dependentes de drogas;

II – intercâmbio de inteligência policial sobre 
produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em 
especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e 
o desvio de precursores químicos;

III – intercâmbio de informações policiais e judi-
ciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus 
precursores químicos.

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único 
do art. 1º desta lei, até que seja atualizada a termino-
logia da lista mencionada no preceito, denominam-se 
drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, pre-
cursoras e outras sob controle especial, da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Art. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 
nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Es-
tados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão 
e respeito às diretrizes ,básicas contidas nos convênios 
firmados e do fornecimento de dados necessários à 
atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, 
pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, des-
tinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na 
prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinser-
ção social de usuários e dependentes e na repressão da 
produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 69. No caso de falência ou liquidação extraju-
dicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, 
de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como 
nos serviços de saúde que produzirem, venderem, 
adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem 
drogas ou de qualquer outro em que existam essas 
substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o 
qual tramite o feito:

I – determinar, imediatamente à ciência da falência 
ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;

II – ordenar à autoridade sanitária competente 
a urgente adoção das medidas necessárias ao rece-
bimento e guarda, em depósito, das drogas arreca-
dadas;

III – dar ciência ao órgão do Ministério Público, 
para acompanhar o feito.

§ 1º Da licitação para alienação de substâncias 
ou produtos não proscritos referidos no inciso II do ca-
put deste artigo, só podem participar pessoas jurídi-
cas regularmente habilitadas na área de saúde ou de 
pesquisa científica que comprovem a destinação lícita 
a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º 
deste artigo, o produto não arrematado será, ato con-
tínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sa-
nitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre 
Drogas e do Ministério Público.

§ 3º Figurando entre o praceado e não arrema-
tadas especialidades farmacêuticas em condições de 
emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a 
guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à 
rede pública de saúde.

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes 
previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado 
ilícito transnacional, são da competência da Justiça 
Federal.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos muni-
cípios que não sejam sede de vara federal serão pro-
cessados e julgados na vara federal da circunscrição 
respectiva.

Art. 71. (VETADO)
Art. 72. Sempre que conveniente ou necessário, 

o juiz, de ofício, mediante representação da autorida-
de de policia judiciária, ou a requerimento do Ministé-
rio Público, determinará que se proceda, nos limites 
de sua jurisdição e na forma prevista no § 1º do art. 
32 desta Lei, à destruição de drogas em processos já 
encerrados.

Art. 73. A União poderá celebrar convênios com 
os estados visando à prevenção e repressão do tráfico 
ilícito e do uso indevido de drogas.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após a sua publicação.

Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro 
de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

Brasília, 23 de agosto de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. – Aldo Rebelo, Presidente.
Em 6-12-2006. 
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OF. nº 378/2006-CN

Brasília, 4 de outubro de 2006

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 112, de 2006-CN, 
na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei do Senado nº 597, de 1999 (nº 3.073/2000, na 
Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre a distribui-
ção gratuita de medicamentos e materiais necessários 
à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar 
aos portadores de diabetes inscritos em programas de 
educação para diabéticos”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e da mensagem 
presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 1.144 – C. Civil

Em 27 de setembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 597, de 1999 (nº 3.073/00 na Câmara dos 
Deputados), que, com veto parcial, se converteu na 
Lei nº 11.347, de 27 de setembro de 2006.

Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

MENSAGEM Nº 832

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 

597, de 1999 (nº 3.073/00 na Câmara dos Deputados), 
que “Dispõe sobre a distribuição gratuita de medica-
mentos e materiais necessários à sua aplicação e à 

monitoração da glicemia capilar aos portadores de 
diabetes inscritos em programas de educação para 
diabéticos”.

Ouvidos, os Ministérios da Justiça, da Saúde e 
da Fazenda manifestaram-se pelo veto aos seguintes 
dispositivos:

Art. 2º

“Art. 2º As despesas decorrentes da im-
plementação desta Lei serão financiadas com 
recursos dos orçamentos da Seguridade Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, conforme regulamento a ser 
baixado pelo Ministério da Saúde, ouvida a 
Comissão Intergestores Tripartite instituída 
pela Norma Operacional Básica do SUS de 
1993.”

Razões do veto
O presente projeto de lei, ao pretender criar res-

trições aos entes federados, na elaboração da peça 
orçamentária, viola, frontalmente, o princípio federativo 
inserto no art. 1º caput, da Constituição da República, 
restringindo, assim, a consagrada autonomia dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurada, 
por sua vez, no art. 18, caput, da Carta Magna.

Outrossim, somente em sede constitucional po-
dem resultar previstas as limitações na elaboração do 
orçamento, sob pena de violação ao princípio cons-
titucional da separação de poderes (art. 2º da Carta 
Magna). Isso porque, historicamente, a concepção ini-
cial do orçamento, decorrente do resultado político da 
crescente reação dos órgãos de representação popular 
conta o excessivo poder tributário dos soberanos, jus-
tificou a inclusão da matéria em alçada constitucional, 
em virtude da instauração do Estado de Direito (pre-
visto no art. 1º da vigente Constituição da República), 
limitando os poderes dos monarcas absolutistas.

O professor Ricardo Lobo Torres, por exemplo, de-
nomina de Estado Orçamentário ‘a particular dimensão 
do Estado de Direito apoiada nas receitas, especial-
mente a tributária, como instrumento de realização das 
despesas’, e que surge com o próprio Estado Moderno 
em substituição ao Absolutismo Monárquico. Esclarece, 
ainda, que com o ‘advento do liberalismo e das gran-
des revoluções é que se constitui plenamente o Estado 
Orçamentário, pelo aumento das receitas e despesas 
públicas e pela constitucíonalização do orçamento na 
França, nos Estados Unidos e no Brasil (art. 172 da 
Constituição de 1824)’ (TORRES, Ricardo Lobo. Cur-
so de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, 1993, páginas 137 e 138).

Em se tratando o orçamento público de matéria 
reservada ou própria de seara constitucional, conforme 
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se depreende da simples leitura do texto constitucional, 
de onde se extraem os princípios orçamentários (como, 
por exemplo, a exclusividade da matéria orçamentá-
ria, nos moldes do art. 165, § 8º, da Carta Magna) e 
as correspondentes vedações no âmbito do direito fi-
nanceiro (art. 167 da Constituição da República), não 
pode a legislação infraconstitucional e, com maior ra-
zão, uma norma infralegal estabelecer condições ou 
limites em matéria orçamentária, sob pena de violação 
ao princípio da separação de poderes.

Não é por outra razão, senão pela estrita obser-
vância do princípio da separação dos poderes e em 
atenção às características do Estado de Direito (arts. 
1º e 2º da Constituição), que as previsões de aplicação 
mínima de recursos financeiros em matéria de saúde 
e educação encontram-se fixadas em sede constitu-
cional, especificamente nos arts. 198, § 2º, e 212, do 
Estatuto Fundamental do Estado.

Nada obstante, por força do princípio constitu-
cional da estrita legalidade (art. 37, caput, da Cons-
tituição), a Administração Pública, de qualquer esfera 
federativa, diferentemente, do particular, somente pode 
realizar condutas descritas em lei. Ora, não se pode 
admitir como constitucional, por conseguinte, que a 
Administração pública federal, mediante edição de ato 
normativo infralegal (a ser expedido pelo Ministério da 
Saúde), imponha a forma de elaboração, administra-
ção e execução do orçamento dos demais entes fe-
derados, diante da cristalina violação ao princípio da 
autonomia federativa, consoante já ressaltado, e da 
legalidade administrativa, subprincipio densificador do 
Estado de Direito (arts. 1º e 37, caput, da Constituição 
da República).

Ensina o professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello sobre o princípio basilar do regime jurídico-ad-
ministrativo:

‘O princípio da legalidade, no Brasil, significa que 
a Administração nada pode fazer senão o que a lei de-
termina. Ao contrário dos particulares, os quais podem 
fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só 
pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Don-
de, administrar é prover aos interesses públicos, assim 
caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos 
meios e formas nela estabelecidos ou particularizados 
segundo suas disposições. Segue-se que a ativida-
de administrativa consiste na produção de decisões 
e comportamentos que, na formação escalonada do 
Direito, agregam níveis maiores de concreção ao que 
já se contem abstratamente nas leis.’ (MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2003, página 95).!”

Paragráfo único do art. 3º

“Art. 3º .....................................................
.......................................................................  
 .................................... ...................................

Parágrafo único. O gestor municipal do 
SUS é obrigado a ressarcir os gastos que o 
diabético comprovadamente houver efetuado 
com a aquisição dos medicamentos e materiais 
referidos, no caso de ausência de resposta e 
atendimento.”

Razões do veto

“O parágrafo único do art. 3º, confraria o 
princípio do pacto federativo, estatuido nos arts. 
1º e 18, da Constituição Federal, pois, obriga 
o gestor municipal do SUS ‘a ressarcir os gas-
tos que o diabético comprovadamente houver 
efetuado com a aquisição dos medicamentos 
e materiais referidos, no caso de ausência de 
resposta e atendimento’.

Dispõe o art. 198 da Constituição que ‘as ações 
e serviços públicos de saúde integram uma rede re-
gíonalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único organizado de acordo com as seguintes diretri-
zes: 1) descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;’

Segundo esclarece o professor José Afonso da 
Silva:

‘O sistema único de saúde implica ações e ser-
viços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, 
regendo-se pelos princípios da descentralização, com 
direção única em cada esfera de governo, do aten-
dimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, e da participação da comunidade, que 
confirma seu caráter de direito social pessoal, de um 
lado, e de direito social coletivo, de outro.’

Cqmo se verifica, a obrigação criada pelo projeto 
ao gestor municipal do Sistema Unico de Saúde – SUS, 
configura ingerência inadmissível da União na esfera 
municipal, o que viola o pacto federativo.”

Art. 4º

“Art. 4º A inobservância do disposto nes-
ta Lei por parte de servidor público configura 
crime de prevaricação, sujeitando o infrator às 
penalidades confinadas no art. 319 do Código 
Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Independente das san-
ções civis, penais e administrativas, o Ministro 
de Estado e os Secretários responsabilizados 
pelo descumprimento das disposições desta 
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Lei sujeitar-se-ão às penalidades previstas na 
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, por come-
timento de crime de responsabilidade.”

Razões do veto

“O parágrafo único e o caput do art. 4º 
incorrem em impropriedade o que impede sua 
aplicabilidade. Referidos preceitos dispõem 
sobre as penalidades a que estão sujeitos o 
servidor público, o Ministro de Estado e os 
Secretários no caso de descumprimento do 
disposto na Lei.

Ocorre que, mediante uma análise detida 
do projeto de lei, verifica-se que a propositura 
não cria obrigação/dever para esses agentes 
(exceto aquela conferida ao gestor municipal 
pelo parágrafo único do art. 3º, que seria, in-
constitucional), e que, portanto, o preceito do 
art. 4º não se apresenta como norma válida. 
Além disso, por apresentarem conteúdo im-
preciso e indefinido, os dispositivos em co-
mento, em última análise, também, afrontam 
o princípio da tipicidade penal, esculpido no 
art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, 
que requer definição exata, com elementos 
descritivos precisos da conduta e da sanção 
correspondente.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 27 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Dispõe sobre a distribuição gratuita 
de medicamentos e materiais necessários 
à sua aplicação e à monitoração da gli-
cemia capilar aos portadores de diabetes 
inscritos em programas de educação para 
diabéticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os portadores de diabetes receberão, 

gratuitamente, do Sistema Único de Saúde – SUS, os 
medicamentos necessários para o tratamento de sua 
condição e os materiais necessários à sua aplicação 
e à monitoração da glicemia capilar.

§ 1º O Poder Executivo, por meio do Ministério da 
Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de 
que trata o caput, com vistas a orientar sua aquisição 
pelos gestores do SUS.

§ 2º A seleção a que se refere o § 1º deverá ser 
revista e republicada anualmente ou sempre que se 
fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 
científico atualizado e à disponibilidade de novos me-
dicamentos, tecnologias e produtos no mercado.

§ 3º É condição para o recebimento dos medica-
mentos e materiais citados no caput estar inscrito em 
programa de educação especial para diabéticos.

Art. 2º As despesas decorrentes da implemen-
tação desta Lei serão financiadas com recursos dos 
orçamentos da Seguridade Social da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
regulamento a ser baixado pelo Ministério da Saúde, 
ouvida a Comissão Intergestores Tripartite instituída 
pela Norma Operacional Básica do SUS de 1993.

Art. 3º É assegurado ao diabético o direito de 
requerer, em caso de atraso na dispensação dos me-
dicamentos e materiais citados no art. 1º, informações 
acerca do fato à autoridade sanitária municipal.

Parágrafo único. O gestor municipal do SUS é 
obrigado a ressarcir os gastos que o diabético com-
provadamente houver efetuado com a aquisição dos 
medicamentos e materiais referidos, no caso de au-
sência de resposta e atendimento.

Art. 4º A inobservância do disposto nesta Lei por 
parte de servidor público configura crime de prevari-
cação, sujeitando o infrator às penalidades cominadas 
no art. 319 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Independente das sanções civis, 
penais e administrativas, o ministro de Estado e os se-
cretários responsabilizados pelo descumprimento das 
disposições desta Lei sujeitar-se-ão às penalidades 
previstas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, por 
cometimento de crime de responsabilidade.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação.

Senado Federal, 6 de setembro de 2006. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

LEI Nº 11.347 , DE 27 DE SETEMBRO DE 2006

Dispõe sobre a distribuição gratuita 
de medicamentos e materiais necessários 
à sua aplicação e à monitoração da gli-
cemia capilar aos portadores de diabetes 
inscritos em programas de educação para 
diabéticos.
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O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Os podadores de diabetes receberão, 
gratuitamente, do Sistema Único de Saúde – SUS, os 
medicamentos necessários para o tratamento de sua 
condição e os materiais necessários à sua aplicação 
e à monitoração da glicemia capilar.

§ 1º O Poder Executivo, por meio do Ministério da 
Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de 
que trata o caput, com vistas a orientar sua aquisição 
pelos gestores do SUS.

§ 2º A seleção a que se refere o § 1º deverá ser 
revista e republicada anualmente ou sempre que se 
fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 
científico atualizado e à disponibilidade de novos me-
dicamentos, tecnologias e produtos no mercado.

§ 3º É condição para o recebimento dos medica-
mentos e materiais citados no caput estar inscrito em 
programa de educação especial para diabéticos.

Art. 2º (VETADO)
Art. 3º E assegurado ao diabético o direito de 

requerer, em caso de atraso na dispensação dos me-
dicamentos e materiais citados no art. 1º, informações 
acerca do fato à autoridade sanitária municipal.

Parágrafo único. (VETADO)
Art. 4º (VETADO)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação.

Brasília, 27 de setembro de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 447/2006-CN

Brasília, 23 de novembro de 2006

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tendo em vista requerimento de autoria do Se-

nador Cristovam Buarque, consulto a V. Exª e, por 
seu alto intermédio, à Câmara dos Deputados, sobre 
a possibilidade de realização de sessão conjunta so-
lene no próximo dia 6 de dezembro, às dez horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear 

o ex-Presidente da República e ex-Presidente do Con-
gresso Nacional, João Belchior Goulart, no transcurso 
do trigésimo ano de seu falecimento.

Em aquiescendo, solicito a V. Exª indicar o orador 
dessa Casa na solenidade.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª 
protestos de estima e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 1.903/2006 /SGM/P

Brasília, 6 de dezembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Rodrigo Maia
Gab. 308 – Anexo IV
Nesta
Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 7.521, de 2006, 

de sua autoria, que “Modifica o § 1º do art. 1º da Lei 
nº 10.937, de 12 de agosto de 2004, e dá outras pro-
vidências”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa do 
Presidente da República, consoante o disposto no art. 
61, § 1º, inciso II, alínea f, da Constituição Federal.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o Projeto de Lei nº 7.521, de 2006, nos termos do ar-
tigo 137, § 1º, inciso II, alínea b, do Regimento Inter-
no, sugerindo-lhe, outrossim, a forma de indicação, 
conforme previsão contida no art. 113, inciso I, do 
mesmo Diploma.

Atenciosamente, Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.521, DE 2006

Modifica o § 1º do art. 1º da Lei nº 
10.937, de 12 de agosto de 2004, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.937, de 12 

de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º  ............. .....................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-

se tropa brasileira no exterior:
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I – os militares integrantes de contingen-
te armado, reunidos em módulo de emprego 
operacional, com comando único;

II – os policiais militares e integrantes 
dos corpos de bombeiros militares dos Esta-
dos e do Distrito Federal postos a serviço da 
União para participarem de missão de paz no 
exterior, sob a égide de organismo interna-
cional. (NR)

 ................ .............................................”

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

Justificação

O Projeto amplia o conceito de tropa brasileira no 
exterior, incluindo nele também os policiais militares e 
componentes dos corpos de bombeiros dos Estados 
e do Distrito Federal recrutados para comporem mis-
sões de paz da ONU. Pretende-se, com ele, corrigir 
injustiça resultante da interpretação administrativa da 
Lei nº 10.937, de 2004, que exclui esses policiais da 
Indenização Financeira Mensal para Tropa no Exterior, 
paga pela União aos integrantes de missões de Paz da 
ONU. Embora a lei diga expressamente que os partici-
pantes de missões de paz no exterior terão uma indeni-
zação financeira mensal, o Senhor Ministro de Estado 
da Defesa nega esse direito aos policiais militares e 
aos bombeiros estaduais e do DF, sob o argumento 
de que não integram o conceito de tropa brasileira no 
exterior, constante do dispositivo emendado.

Além de favorecer os militares estaduais e distri-
tais, o projeto resgata a igualdade de tratamento entre 
cidadãos em situações iguais e evitará longas deman-
das judiciais, a que muitos policiais certamente se sub-
meterão para verem reconhecido seu direito.

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2006. – De-
putado Rodrigo Maia, PFL-RJ.

LEI Nº 10.937, DE 12 DE AGOSTO DE 2004

Dispõe sobre a remuneração dos mi-
litares, a serviço da União, integrantes de 
contingente armado de força multinacional 
empregada em operações de paz, em cumpri-
mento de obrigações assumidas pelo Brasil 
em entendimentos diplomáticos ou militares, 
autorizados pelo Congresso Nacional e so-
bre envio de militares das Forças Armadas 
para o exercício de cargos de natureza militar 
junto a organismo internacional.

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a remuneração e a 
indenização de militares de tropa brasileira no exterior 
integrante de força multinacional empregada em opera-
ções de paz, sob a égide de organismo internacional.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se tropa 
brasileira no exterior os militares integrantes de con-
tingente armado, reunidos em módulo de emprego 
operacional, com comando único.

§ 2º As tripulações de aeronaves e embarcações 
militares operando isoladamente e não submetidas a um 
comando único estão excluídas do disposto nesta Lei.

Art. 2º O emprego de tropa no exterior, em missão 
de paz, em cumprimento de compromissos assumidos 
pelo Brasil como membro de organizações internacio-
nais ou em virtude de tratados, convenções, acordos, 
resoluções de consulta, planos de defesa, ou quais-
quer outros entendimentos diplomáticos ou militares, 
autorizados pelo Congresso Nacional, é de responsa-
bilidade do Presidente da República, que determinará 
ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais.
....................................................................................
....................................................................................

Em 6-12-2006. Devolva-se a proposição, por 
contrariar o disposto no artigo 61, § 1º inciso II, alí-
nea f, da Constituição Federal (art. 137, § lº, inciso II, 
alínea b, do RICD). Oficie-se ao Autor, sugerindo-lhe 
a forma de Indicação. Publique-se. – Aldo Rebelo, 
Presidente.

Ofício nº 284-L-PFL/2006

Brasília, 5 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roberto 

Magalhàes para integrar, como membro suplente, a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta 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. 
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97-A, 105-A, 111-8 e 116-A, e dá outras providências” 
(Reforma do Judiciário), em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Em 6-12-06. Defiro. Publique-se. – Aldo Rebe-
lo, Presidente.

Ofício nº 285-L-PFL/2006

Brasília, 5 de dezembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Ronaldo Caiado deixa de integrar a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, passando a fazer parte, como membro titular, da 
Comissão de Finanças e Tributação, em substituição 
ao Deputado Roberto Brant.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 286-L-PFL/2006

Brasília, 5 de dezembro de 2006

Exmo Sr
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

José Carlos Aleluia deixa de integrar a Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público, passando 
a fazer parte, como membro titular, da Comissão de 
Finanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 287-L-PFL/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ro-

naldo Caiado deixa de integrar a Comissão de Finanças e 

Tributação, passando a fazer parte, como membro titular, 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 288-L-PFL/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Roberto 

Brant para integrar, como membro titular, a Comissão 
de Finanças e Tributação, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 289-L-PFL/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

José Carlos Aleluia deixa de integrar a Comissão de 
Finanças e Tributação, passando a fazer parte, como 
membro titular, da Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 290-L-PFL/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Zequinha Marinho (PSC/PA) deixa de integrar, como 
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membro titular, a Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Lí-
der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. PSDB nº 1.000/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leonar-

do Vilela, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Carlos Sampaio, para integrar a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, – Deputado Jutahy Junior, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 21/2006

Brasília, 6 de dezembro de 2006

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Indico o Deputado Zequinha Marinho, substitui-

ção ao Deputado Milton Barbosa, PSC/BA, indicado 
anteriormente a Comissão de Finanças e Tributação 
em vaga deste Partido.

Sendo o que tinha para o momento, na oportuni-
dade reitero meus protestos de elevada consideração 
e distinto apreço.

Respeitosamente, – Deputado Chico Alencar, 
Líder do P-SOL.

Defiro. Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 293/2006-CAPADR

Brasília, 29 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 7.100/06

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

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-

lência a apreciação do Projeto de Lei nº 7.100/06 por 
este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi-
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere-
cido.

Respeitosamente, – Deputado Abelardo Lupion, 
Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 349-PP/2006 – CCJC

 
Brasília, 21 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. 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 
1.791-B/1999.

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

Cordialmente, – Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº  358-PP/2006 – CCJC

 
Brasília, 29 de novembro de 2006

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

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nos 
986/2003 e 2.689/03, apensado, apreciados por este 
Órgão Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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Of. nº 362-PP/2006 – CCJC

Brasília, 5 de dezembro de 2006

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 249/2005, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres. nº 237/CEC

Brasília, 29 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação Projeto de Lei nº 3.242/2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.242/2004 – do Sr. 
Eduardo Valverde, que “acrescenta os incisos X e XI 
no art. 1º da Lei Ordinária nº 8.313, de 1991”, para 
publicação da referida proposição e do parecer a ela 
oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Neyde Aparecida, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres. nº 238/CEC

Brasília, 29 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação Projeto de Lei nº 5.707/2005

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação, como substitutivo, do Projeto de Lei nº 
5.707/2005 – do Senado Federal, que “autoriza a cria-

ção da Universidade Federal Rural de Roraima” e do PL 
nº 4.956/05, apensado, para publicação das referidas 
proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Neyde Aparecida, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 236/2006-P

Brasília, 29 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento interno, a 
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 4.569, de 2004.

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

Respeitosamente, – Deputado Simão Sessim, 
Presidente.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.567, DE 2006 
(Da Sra. Nice Lobão)

Dispõe sobre desconto da mensalidade 
das instituições privadas de ensino superior 
para estudantes que se dedicarem à pesqui-
sa científica.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, Ricd) ; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os estudantes matriculados no ensino 

superior privado, que se dedicarem à pesquisa cien-
tífica, reconhecida como tal pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 
terão direito a desconto nas mensalidades.

§ 1º O valor do desconto previsto no caput será 
estipulado pela instituição de ensino. 
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§ 2º As mantenedoras das instituições de ensino 
superior privado, que oferecerem as seus estudantes a 
vantagem prevista no caput, farão jus à isenção fiscal 
proporcional de tributos federais, a ser definida pelo 
Poder Executivo. 

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

Justificação

A pesquisa científica brasileira está pesadamen-
te concentrada nas universidades federais. É quase 
inexistente nas universidades privadas. Exceções ex-
pressivas são as de algumas universidades denomi-
nacionais, cujo caso paradigmático é o da Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O reduzido volume de pesquisa científica nas uni-
versidades particulares representa uma grave distor-
ção, pois, hoje, mais de 85% dos estudantes do ensino 
superior brasileiro estão nelas matriculados.

Esses estudantes têm uma formação deficiente, 
especialmente naquelas áreas voltadas ao ensino das 
ciências. Um professor de física ou de química, por exem-
plo, deve conhecer um laboratório de sua especialidade 
e saber usar o instrumental científico de sua área do 
conhecimento. Porém, em todos os campos do conhe-
cimento faz-se necessária a pesquisa científica, para o 
desenvolvimento do raciocínio e da investigação como 
princípio de vida profissional. 

Assim, dentre outros aspectos positivos, o desen-
volvimento da pesquisa científica nos estabelecimentos 
particulares de ensino superior terá as conseqüências 
de criar o hábito da pesquisa entre os alunos, canalizar 
recursos para projetos de pesquisa, motivar o ingresso 
no ensino superior e a de melhorar a qualidade do apren-
dizado por meio da associação ensino-pesquisa.

Por todas essas razões estou convicta de que 
este projeto de lei receberá a melhor acolhida de nos-
so pares.

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 2006. 
– Deputada Nice Lobão

PROJETO DE LEI Nº 7.574, DE 2006 
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas 
as agências de modelos, com sede no Brasil, 
manterem médicos especialistas (endocrino-
logistas e psicólogos) , para acompanhamen-
to da saúde física e mental de todas as jovens 
contratadas e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de seguridade 
social e família;e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (ART. 54 RICD)

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

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º Torna obrigatória a responsabilidade téc-

nica, por médicos especializados (endocrinologistas e 
psicólogos) em todas as agências de modelos regis-
tradas e/ou com sede no Brasil; 

Art. 2º A partir da data da publicação da presen-
te lei, todas as agências de modelos registradas e/ou 
com sede no Brasil, deverão manter obrigatoriamente 
médicos especialistas e psicólogos, a fim de avaliação 
da saúde física e mental das jovens e dos jovens con-
tratados como modelos; 

Art. 3º Todas as agências deverão emitir, pelos mé-
dicos responsáveis, atestados de saúde física e mental de 
todas as/os modelos contratados(as) , no mínimo, semes-
tralmente, com base nos dados científicos que se referem 
ao IMC (Índice de Massa Corporal) e no que se refere à 
saúde mental (se está afastada a hipótese de anorexia 
– uma doença considerada comum no meio); 

Art. 4º A contratação dos especialistas a que se 
refere o artigo 1º desta lei, deverá ser obrigatoriamente 
por escrito, com período determinado e valores fixados 
quanto a remuneração dos profissionais; 

Art. 5º Cabe ao Ministério da Saúde, a regulamen-
tação e a fiscalização da presente lei, bem como ao CFM 
(Conselhos Federal de Medicina) também a fiscalização; 

Art. 6º As jovens e/ou os jovens contratados(as) 
por agências de modelos, só poderão viajar para fora 
do país, mediante apresentação de atestados médicos, 
conforme trata o artigo 3º da presente; 

Art. 7º Em caso de descumprimento da lei, as 
penalidades vão de multa diária a ser fixada pelo Mi-
nistério da Saúde, até o fechamento das agências 
faltosas, com o sumário cancelamento dos contra-
tos em vigor com as/os seus referidos(as) modelos 
contratados(as) e a devida responsabilidade cível e 
penal dos seus dirigentes; 

Art. 8º Os contratantes dos prestadores de ser-
viços de modelos serão solidariamente responsabili-
zados por qualquer contratação irregular ; 

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

Art. 10º Revogam-se as disposições em con-
trário. 
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Justificação

A notícia mais recente e mais grave dos últimos 
dias foi a morte da modelo Ana Carolina Reston, uma 
jovem com 21 anos de idade, anoréxica, que buscava 
mais espaço no mundo da moda, devido as exigências 
deste mercado restrito. 

O motivo principal da causa da morte desta jo-
vem modelo foi a anorexia, não constatada em tempo 
de salvar sua vida. 

Todos temos noções das dificuldades físicas e 
mentais a que são submetidas as jovens que desejam 
ingressar no mundo da moda, que é ao mesmo tempo 
restritivo, muito exigente. Só que estas exigências dizem 
respeito à própria saúde destes jovens, que são consi-
derados padrões de beleza, mesmo que o mundo não 
tenha este padrão, que ao nosso entender é exclusivo 
deste mundo à parte, já que os padrões mundiais de 
beleza são completamente diferentes. 

Infelizmente, a legislação atual não contempla medi-
das que possam regular este setor, foi inerte e omissa, mas 
nunca é tarde para corrigirmos esta distorção absurda. 

Esta proposta pretende amenizar o problema, pelo 
menos evitar outras mortes de jovens sonhadoras(es) 
que buscam o mercado da moda como meio de vida. 

Espero que o projeto em questão acabe sendo 
uma lei que possa contribuir para amenizar o sofri-
mento das famílias e da própria sociedade que assis-
te, pasmada, os fatos que ocorrem seguidamente no 
mundo da moda e que chegam ao mais alto grau que 
é a morte de muitos jovens. 

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2006. 
– Enio Bacci, Deputado Federal – PDT/RS.

PROJETO DE LEI Nº 7.578, DE 2006 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Altera a Consolidação das Leis do Tra-
balho para exigir a realização de avaliação 
psicológica pré-admissional por parte do 
empregado que trabalhará com crianças e 
adolescentes.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 168 da Consolidação das Leis do 

Trabalho passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 168.................................................
§ 6º Será exigida a realização de ava-

liação psicológica pré-admissional, por conta 
do empregador, para o empregado cujas ati-
vidades serão desenvolvidas diretamente com 
crianças e adolescentes.”

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

Justificação

A exigência da realização de exames médicos no 
momento da admissão e da demissão de empregados 
já consta da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
nos termos constantes do art. 168.

A lei não indica, todavia, quais os exames que 
devem ser realizados pelos empregados, submetendo 
esse tema ao alvitre do Ministério do Trabalho e Em-
prego que, para tanto, lançara mão de instruções.

Nossa intenção é fazer com que conste direta-
mente no corpo da CLT a exigência de que as pessoas 
que venham a ser contratadas para exercerem suas 
atividades diretamente com menores de idade sejam 
submetidas, previamente, a avaliação psicológica.

A condição de fragilidade das crianças e adoles-
centes faz com que elas sejam, naturalmente, merece-
doras de atenção especial, resguardando-se os seus 
direitos fundamentais com muito mais vigor. E é essa 
mesma fragilidade que transforma esse público em 
alvo potencial de ações que podem colocar em risco 
a sua integridade física, psicológica e moral.

Não é por outro motivo que a Constituição Fe-
deral preconiza como dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente uma 
série de direitos e, em especial, “colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.

Essa proposição, a nosso ver, segue essa linha de 
raciocínio, uma vez que a sua aprovação proporciona-
rá um rigor mínimo na contratação do empregado que 
desenvolva suas atividades profissionais diretamente 
com crianças e adolescentes, minorando os riscos a 
que possam estar submetidos os menores. Trata-se de 
uma medida preventiva, pois a tendência é que, em 
muitos casos, esses menores passem grande parte do 
dia em contato com esses profissionais.

Ante o exposto, entendemos que o presente 
projeto atende os requisitos de relevância social e in-
teresse público que devem revestir toda proposição 
apresentada nesta Casa Legislativa, razão pela qual 
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esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pa-
res para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2006. 
– Deputado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI Nº 7.580, DE 2006  
(Do Sr. Ildeu Araujo)

Dispõe sobre a Regulamentação da 
Profissão de Modelo de Passarela.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece requisitos para o exer-

cício da profissão de Modelo de Passarela.
Art. 2º Modelo de Passarela, para os efeitos desta 

lei, é a (o) empregada (o) contratada (o) para prestar 
serviços de natureza contínua ou esporádica e de fina-
lidade lucrativa em agências de publicidade, empresas 
e agências de modelos a partir de objetivo estabeleci-
dos pelos responsáveis diretos. Na indústria da moda, 
o trabalho de modelos consiste em vestir ou usar rou-
pas e acessórios de determinada marca ou designer. 
Atuando em desfiles e demonstraçoes internas e ex-
ternas a pedido do contratante.

Art. 3º Para o exercício da profissão, a (o) modelo 
preencherá os seguintes requisitos:

I – ter idade mínima de dezesseis anos;
II – ser portadora de diploma do ensino funda-

mental; 
III – ser portadora de certificado de participação 

em curso de qualificação com duração de, no mínimo, 
trinta horas, cujo programa inclua obrigatoriamente:

a) noções de prevenção de acidentes, primeiros 
socorros, nutrição, higienização e problemas oriundos 
da falta de correta alimentação.

IV – ter sido aprovada em exame de saúde físi-
ca e mental;

V – passar semestralmente por exames de saúde 
que comprovem que a (o) modelo não está abaixo do peso, 
utilizando para tal o Índice de Massa Corporal (IMC).

Art. 4º No registro do contrato de trabalho na Car-
teira de Trabalho e Previdência Social – CTPS deverão 
constar as seguintes denominações:

I – Modelo Profissional 

Art. 5º À (o) empregada (o) Modelo são devidos 
os seguintes direitos:

I – piso salarial : a ser definido em lei;
II – período de experiência não superior a no-

venta dias;
III – férias remuneradas de trinta dias corridos, 

após cada período de doze meses de trabalho, gozadas 
em período fixado a critério do empregador, acrescidas 
de um terço a mais do que o salário normal;

IV – benefícios da Previdência Social assegura-
dos aos empregados domésticos;

V – décimo terceiro salário nos termos da Lei nº 
4.090, de 13 de julho de 1962, e da Lei nº 4.749, de 
12 de agosto de 1965;

VI – registro na CTPS efetuado em, no máximo, 
quarentae oito horas;

VII – irredutibilidade salarial;
VIII – aviso prévio;
IX – licença gestante, sem prejuízo do emprego 

e do salário, com duração de cento e vinte dias;
X – salário maternidade pago diretamente pela 

Previdência Social;
XII – pagamento do salário até o quinto dia útil 

do subseqüente ao vencimento.
§ 1º Os valores previstos no inciso I deste artigo 

serão atualizados, no mês correspondente ao da publi-
cação desta lei, pela variação acumulada do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
nos doze meses imediatamente anteriores.

§ 2º A remuneração mensal ajustada entre o empre-
gador e a (o) Modelo corresponderá ao tempo que a em-
pregada estiver à disposição das agencias ou empresas.

§ 4º É facultada a inclusão da (o) empregada (o) 
Modelo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e no Programa do Seguro- Desemprego, de que 
trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e a Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, respectivamente, nos 
termos da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972.

Art. 6º À (o) empregada (o) Modelo não serão 
devidos os seguintes direitos:

a) estabilidade no emprego em caso de licença 
maternidade;

b) salário-família;
c) adicional noturno;
d) aposentadoria especial.
Art. 7º Mediante acordo escrito realizado entre a (o) 

empregada (o) e o empregador poderão ser estabelecidos 
os seguintes descontos na remuneração da (o) modelo.
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I – faltas ao serviço não justificadas;
II – até vinte por cento a título de alimentação;
III – seis por cento a título de vale-transporte;
IV – até vinte e cinco por cento a título de moradia.
Art. 8 São deveres da (o) modelo de passarela
I – cumprir as atribuições especificas das funções 

como apresentações de novas coleções, de costureiros e 
estilistas ao publico em geral, bem como a donos de lojas 
e revendedores em eventos abertos ou fechados.

II – apresentar peças de vestuário, calçado e 
bijuterias, assim como outros bens de consumo em 
modelo show room.

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

Justificação

A profissão de modelo é das mais concorridas: 
milhares de meninas disputam vagas num mercado que 
comporta pouquíssimas delas. No entanto, a maioria 
dos(as) aspirantes tem pouco conhecimento do que é 
realmente ser modelo. 

Além disso o mercado de trabalho não oferece 
condições mínimas de segurança profissional para as 
modelos que conseguem chegar ao mercado de traba-
lho. As agências de modelo em sua grande maioria “su-
gam” o potencial de seus quadros colocando em risco 
a saúde e a integridade física de seus agenciados.

Acompanhamos diariamente as marcas que a indus-
tria da moda, por conta de profissionais não coerentes e 
orientados tem deixado em milhares de meninas e meni-
nos que sonham com a fama por meio das passarelas.

A mais recente vitima fatal deste mercado Ana 
Carolina Reston é mais do que um número nesta es-
tatística perversa é um caso real do abandono que o 
mercado e seus profissionais tem com o bem estar de 
seus contratados.

O objeto principal do projeto de lei acima elaborado 
é proporcionar a oportunidade de homens e mulheres de 
ao ingressarem neste mercado estarem aptos a exercerem 
as atividades sem prejuízo a seu desenvolvimento.

Ao condicionarmos a idade de 16 anos e a con-
clusão do ensino médio, assim como o exame medico 
semestral garantindo que os mesmos não estão abai-
xo do peso, proporcionamos ferramentas que visam 
garantir a saúde e o desenvolvimento intelectual dos 
mesmos, após a passarem por este curto período de 
vida profissional que o mercado da moda determina.

Estamos também garantindo direitos constitucionais 
aos trabalhadores das passarelas, que devem a partir do 

momento em que são agenciados, ter contrato profissional 
e carteira de trabalho assinada pelo empregador. 

É a nossa contribuição para abrirmos o debate 
com a sociedade, tendo como objetivo assegurar aos 
nossos cidadãos condições dignas para exercerem 
esta profissão que tanto glamour e fantasias geram 
na mente de milhões de brasileiros.

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2006 – 
Deputado Ildeu Araujo (PP-SP), Presidente da Frente 
Parlamentar da Indústria Têxtil, de Confecção e Moda.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.372, DE 2006 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 797/2005 
Ofício Nº 1.289/2005 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Benin, assinado em Brasília, 
em 11 de agosto de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Benin, 
assinado em Brasília, em 11 de agosto de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2006. 
– Deputado Alceu Collares, Presidente.

MENSAGEM Nº 797, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso Nº 1.289/2005 – C. Civil

Submete, ao Congresso Nacional, o tex-
to do Acordo de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Benin, assinado 
em Brasília, em 11 de agosto de 2005.

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

combinado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, 
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submeto à elevada consideração de Vossas Exce-
lências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte-
riores, o texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Benin, assinado em 
Brasília, em 11 de agosto de 2005.

Brasília, 24 de novembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 386/ABC/DAI/DAF- I – MRE – PAIN-BRAS-BENI

Brasília, 21 de outubro de 2005

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

a anexa Mensagem que encaminha ao Congresso 
Nacional o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Benin, as-
sinado em Brasília em 11 de agosto de 2005, por 
ocasião da visita do Chanceler daquele país.

2. A assinatura desse instrumento atende à dis-
posição de ambos os governos de desenvolver a coo-
peração técnica em diversas áreas de interesse mútuo, 
consideradas prioritárias.

3. A cooperação técnica prevista no documento 
poderá envolver instituições do setor público e priva-
do, assim como organizações não-governamentais de 
ambos os países.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, encaminho a Vossa 
Excelência as cópias autenticadas do Acordo, junta-
mente com o projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE 
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO  

BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO BENIN

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

denominados “Partes Contratantes”),
Desejosos de desenvolver e de reforçar as re-

lações de amizade e de cooperação entre os povos 
brasileiro e beninense;

Considerando o interesse mútuo em aperfeiço-
ar e estimular o desenvolvimento sócio-econômico de 
ambos os países;

Convencidos da necessidade de dar ênfase ao 
desenvolvimento sustentável dos países do Sul;

Reconhecendo as vantagens de uma coope-
ração Sul-Sul mutuamente vantajosa do domínio da 
cooperação técnica,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

O presente Acordo de Cooperação Técnica, dora-
vante denominado ‘Acordo’, tem por objeto promover a 
cooperação técnica nas áreas consideradas prioritárias 
pelas Partes Contratantes.

ARTIGO II

1. As Partes Contratantes se comprometem a 
promover e desenvolver a cooperação técnica entre 
os dois países nas áreas da saúde, da agricultura, dos 
esportes, assim como em todas as outras áreas consi-
deradas prioritárias pelas Partes Contratantes.

2. Os programas e projetos de cooperação téc-
nica serão implementados por meio de Ajustes Com-
plementares.

3. As instituições e órgãos responsáveis pela exe-
cução e pela coordenação, assim como os insumos 
necessários à execução dos programas e projetos su-
pramencionados serão definidos por meio de Ajustes 
Complementares.

4. Poderão participar na execução de programas 
e projetos decorrentes deste Acordo entidades dos 
setores público e privado, assim como, organizações 
não-governamentais dos dois países, em conformidade 
com os Ajustes Complementares.

5. As Partes Contratantes contribuirão, conjunta 
ou separadamente, para a execução dos programas 
e projetos aprovados e buscarão financiamento junto 
a parceiros bilaterais e multilaterais.

ARTIGO III

1. Serão realizadas reuniões entre representan-
tes das Partes Contratantes para tratar de assuntos 
pertinentes aos programas e projetos de cooperação 
técnica, como:

a) definir áreas comuns prioritárias nas quais seria 
viável a implementação de cooperação técnica;

b) estabelecer mecanismos e procedimentos a 
serem adotados pelas Partes Contratantes;

c) analisar e aprovar a execução de programas 
e projetos de cooperação técnica;

d) analisar e aprovar os Planos de Trabalho dos 
programas e projetos de cooperação técnica; e
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e) avaliar os resultados da execução dos pro-
gramas e projetos implementados no âmbito deste 
Acordo.

O local e data das reuniões serão acordados por 
via diplomática.

ARTIGO IV

Cada uma das Partes Contratantes garantirá que 
os documentos, informações e outros conhecimentos 
obtidos em decorrência da implementação deste Acor-
do não sejam divulgados nem transmitidos a terceiros 
sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte 
Contratante.

ARTIGO V

As Partes Contratantes assegurarão ao pessoal 
enviado por uma das Partes Contratantes, no âmbito 
do presente Acordo, todo o apoio logístico necessá-
rio relativo à sua instalação, facilidades de transporte 
e acesso à informação necessária ao cumprimento 
de suas funções específicas, bem como outras faci-
lidades a serem especificadas nos Ajustes Comple-
mentares.

ARTIGO VI

1. Cada Parte Contratante concederá ao pessoal 
designado pela outra Parte Contratante para exercer 
suas fimções no seu território, no âmbito do presen-
te Acordo, bem como aos seus dependentes legais, 
quando for o caso, com base na reciprocidade de 
tratamento, desde que não se trate de brasileiros em 
território nacional ou estrangeiros com residência per-
manente no Brasil:

a) vistos, conforme as regras aplicáveis a cada 
Parte Contratante, solicitados por canal diplomático;

b) isenção de taxas aduaneiras e de outros 
impostos incidentes sobre a importação de objetos 
pessoais, durante os primeiros seis meses de esta-
da, com exceção de taxas relativas a despesas de 
armazenagem, transporte e outros serviços conexos, 
destinados à primeira instalação, sempre que o prazo 
de permanência legal no país anfitrião seja superior 
a um ano. Tais objetos deverão ser reexportados ao 
final da missão, a menos que os impostos de impor-
tação, dos quais foram originalmente isentos, sejam 
pagos;

c) isenção de impostos sobre renda quanto a 
salários a cargo de instituições da Parte Contratante 
que os enviou. No caso de remunerações e diárias 
pagas pela instituição que os recebe, será aplicada a 

legislação do pais anfitrião, observados os acordos de 
bitributação eventualmente firmados entre as Partes 
Contratantes;

d) facilidades de repatriação em situações 
de crise.

2. As facilidades e isenções previstas no Parágra-
fo 1º não se aplicam aos cidadãos de uma das Partes 
em situação de residente permanente no território da 
outra parte, nem aos estrangeiros com residência per-
manente.

3. A seleção do pessoal será feita pela Parte 
Contratante que o envie e deverá ser aprovada pela 
Parte Contratante que o recebe.

ARTIGO VII

O pessoal enviado de um país a outro no âmbito 
do presente Acordo deverá atuar em função do esta-
belecido em cada programa e projeto e estará sujeito 
às leis e regulamentos vigentes no território do país 
anfitrião, ressalvado o disposto no Artigo VI do presen-
te Acordo.

ARTIGO VIII

1. Os bens, equipamentos e outros itens even-
tualmente fornecidos por uma Parte Contratante à 
outra, para a execução de programas e projetos de-
senvolvidos no âmbito deste Acordo, como definido e 
aprovado no respectivo Ajuste Complementar, serão 
isentos de taxas, impostos e demais gravames de 
importação e de exportação, com exceção daqueles 
relativos a despesas de armazenagem, transporte e 
outros serviços conexos.

2. Os bens, equipamentos e outros itens que 
serão utilizados na execução dos programas e pro-
jetos desenvolvidos nos termos do presente Acordo 
serão colocados à disposição da parte Contratante 
beneficiária, exceto aqueles que forem determinados, 
de comum acordo. Em caso de re-exportação dos 
equipamentos, bens e outros itens serão isentos de 
taxas, impostos e demais gravames de importação 
e de exportação, com exceção daqueles relativos a 
despesas de armazenagem, transporte e outros ser-
viços conexos.

3. No caso da importação ou exportação de bens 
destinados à execução de programas e projetos de-
senvolvidos no âmbito do Acordo, a instituição públi-
ca encarregada da execução será responsável pelas 
medidas necessárias à liberação alfandegária dos re-
feridos bens.
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ARTIGO IX

1. Cada Parte Contratante notificará a outra, 
por via diplomática, do cumprimento das formali-
dades legais internas necessárias à entrada em 
vigor do presente Acordo, que terá vigência a par-
tir da data de recebimento da última dessas noti-
ficações.

2. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) 
anos e será automaticamente renovado a menos que 
uma das Partes Contratantes manifeste, por via diplo-
mática, sua intenção de denunciá-lo, com pelo menos 
6 (seis) meses de antecedência à sua renovação au-
tomática.

3. Em caso de denüncia do presente Acordo, os 
programas e projetos em execução não serão afeta-
dos, salvo quando as Partes Contratantes convierem 
diversamente, por escrito.

4. O presente Acordo poderá ser emendado nos 
termos do parágrafo primeiro deste Artigo.

ARTIGO X

As controvérsias surgidas na implementação ou 
modificação do presente Acordo serão dirimidas por 
via diplomática.

O presente Acordo foi feito em dois (2) exempla-
res originais nas línguas portuguesa e francesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

Feito em Brasília, 11 de agosto de 2005. – Pelo 
Governo da República Federativa do Brasil, Celso Amo-
rim, Ministro de Estado das Relações Exterirores.

Pelo Governo da Repúblcia do Benin, Rogatien 
Biaou, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

I – Relatório

Nos termos do artigo 49, inciso I, da Constitui-
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República submete à apreciação do Congresso, por 
meio da Mensagem em epígrafe, o texto do Acordo 
de Cooperação Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Benin, assinado em Brasília, em 11 de agosto de 
2005.

Nos termos do artigo II do Acordo, ambos os 
países se comprometem a promover e desenvolver a 
cooperação técnica nas áreas de saúde, agricultura e 
esportes, bem como em todas as outras áreas por eles 
consideradas prioritárias. Os programas e projetos de 
cooperação técnica serão implementados por meio de 
Ajustes Complementares. Esses ajustes devem definir 

as instituições e órgãos responsáveis pela coordena-
ção dos supramencionados programas e projetos de 
cooperação.

Ainda nos termos do artigo II, entidades dos se-
tores público e privado estão autorizadas a participar 
na execução do Acordo, assim como organizações 
não-governamentais dos dois países, em conformidade 
com os Ajustes Complementares.

O artigo III do presente Acordo estabelece que 
Brasil e Benin concordam em efetuar reuniões pe-
riódicas para tratar de assuntos concernentes aos 
programas e projetos de cooperação, inclusive para 
definir outras áreas comuns prioritárias e estabele-
cer mecanismos e procedimentos, além de avaliar os 
resultados da execução dos programas e projetos a 
serem implementados no âmbito do Acordo.

O Acordo entrará em vigor por troca de notas 
diplomáticas e vigerá durante cinco anos. Será auto-
maticamente renovado, a menos que uma das Partes 
manifeste sua intenção de denunciá-lo, ressalvado 
que a denúncia não afetará programas e projetos em 
execução.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Exposição de Motivos do Ministério das Rela-
ções Exteriores, a qual acompanha e instrui a Men-
sagem Presidencial informa-nos de que a assinatura 
desse instrumento atende à disposição de ambos 
os governos de desenvolver a cooperação técnica 
em diversas áreas de interesse mútuo, consideradas 
prioritárias.

Apesar do laconismo do documento ministerial, 
cremos que Brasil e Benin possuem áreas em que a 
cooperação resultaria bastante satisfatória para ambos. 
Por exemplo, na área de saúde, o Brasil tem bastan-
te a oferecer ao Benin, no que tange ao combate da 
Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida. So-
mos reconhecidos internacionalmente como um dos 
países que mais obteve sucesso na prevenção e na 
luta contra a doença.

Assim, somos pela aprovação do texto do Acordo 
de Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Be-
nin, assinado em Brasília, 11 de agosto de 2005, nos 
termos do projeto de decreto legislativo que apresenta-
mos a seguir.

Sala da Comissão, de maio de 2006. – Deputado 
Pastor Frankembergen, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº ,DE 2006

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Técnica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Benin, assinado em Brasília, 
em 11 de agosto de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Benin, 
assinado em Brasília, em 11 de agosto de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão,  de maio de 2006. – Deputado 
Pastor Frankembergen, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 797/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Pastor Frankembergen.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Alceu Collares – Presidente, André Costa e João 
Castelo – Vice-Presidentes, André Zacharow, An-
tonio Carlos Pannunzio, Aroldo Cedraz, Cláudio 
Cajado, Fernando Gabeira, Francisco Rodrigues, 
João Magno, João Paulo Gomes da Silva, Luiz Sér-
gio, Marcondes Gadelha, Nilson Mourão, Pastor 
Frankembergen, Salatiel Carvalho, Socorro Gomes, 
André de Paula, Francisco Dornelles, Francisco Turra, 
Jair Bolsonaro, Leonardo Monteiro, Zelinda Novaes 
e Zulaiê Cobra.

Plenário Franco Montoro, 22 de novembro de 
2006. – Deputado Alceu Collares, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Nº 133, DE 2006 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Propõe a fiscalização e controle sobre 
as empresas estatais. 

Despacho: À Comissão de Finanças e 
Tributação.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 61, I, combinado com o dis-

posto no art. 60, I e II, do Regimento Interno da Câma-

ra dos Deputados, proponho a Vossa Excelência, 
ouvido o Plenário, que a Comissão de Finanças e 
Tributação promova a fiscalização e controle de 
empresas estatais, uma vez que há uma grande 
disparidade entre os balanços registrados por elas 
no Sistema Integrado de Administração Financeira-
SIAFI e aqueles apresentados em seus balanços 
financeiros:

Segue a relação das empresas estatais a se-
rem submetidas à fiscalização e controle:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
Petrobras S/A;
Caixa Econômica Federal S/A;
Banco do Brasil S/A;
Itaipu Binacional;
BNDES;
Banco Popular do Brasil;
Cobra Tecnologia S/A;
DATAPREV;
SERPRO;
Petrobrás Distribuidora S/A;
EMGEA;
Organização Nacional do Sistema –NOS;
Eletrobras S/A;
Banco do Nordeste do Brasil S/ª

Justificação

Relatório emitido pelo Tribunal de Contas da 
União-TCU apresenta valores registrados no Sis-
tema Integrado de Administração Financeira-SIAFI 
distorcidos em relação àqueles apresentados em 
seus balanços.

Segundo o TCU as disparidades dos núme-
ros chegam a valores absurdos, demonstrando 
um total descontrole do Governo Federal sobre as 
empresas em que é acionista majoritária ou sua 
proprietária integral.

Senhores Deputados, o controle dos gastos e 
investimentos públicos são essenciais para a trans-
parência da ação do Estado. 

Assim, pela matéria inserir-se na competên-
cia desta Comissão, proponho sua fiscalização e 
controle, nos termos regimentais, pois demonstra 
falha no controle dos órgãos federais, no que tange 
as contas públicas.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. 
– Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO  E CONTROLE  
Nº 134, DE 2006 

(Do Sr. Roberto Freire)

Propõe que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câmara dos Depu-
tados fiscalize todos os contratos e convênios 
firmados entre a Petrobras e a Associação 
Brasileira de Engenharia Industrial – Abemi 
– referentes aos exercícios financeiros de 
2003; 2004; 2005; e 2006, bem como todos os 
repasses de recursos a essa entidade.

Despacho: À Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle.

Apreciação Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Interna nas Comissões

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 60 e 61, combinados com 

o artigo 100 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, proponho a Vossa Excelência que, ouvido o plenário 
desta Comissão, sejam adotadas as medidas necessárias 
para realizar ato de fiscalização e controle nos contratos e 
convênios firmados entre a Petrobras e a Associação Bra-
sileira de Engenharia Industrial – Abemi – referentes aos 
exercícios financeiros de 2003; 2004; 2005; e 2006, bem 
como todos os repasses de recursos a essa entidade.

Justificação

Essa Proposta de Fiscalização e Controle se faz ex-
tremamente necessária e urgente em face da gravidade 
das denúncias veiculadas na imprensa nacional em que a 
Petrobras é acusada de repassar recursos para a Abemi 
da ordem de R$ 228,7 milhões somente no exercício 2006, 
mediante convênio sem licitação. Essa entidade reúne al-
gumas das principais empreiteiras do país, doadoras de 
cerca de R$ 6,5 milhões à coligação “A Força do Povo” do 
PT e PC do B. Ressalte-se que a Abemi, enquanto entida-
de, não fez doações diretamente à campanha de reeleição 
do Presidente Lula, contudo a UTC Engenharia, empresa 
do presidente da entidade, Ricardo Ribeiro Pessoa, doou 
R$ 1,3 milhão aos petistas. Outras empresas associadas 
à Abemi como a Construtora Norberto Odebrecht também 
doaram recursos aos petistas (informações colhidas na 
edição do jornal O Globo de 20/11/2006).

A Abemi, segundo a denúncia de O Globo, firmou 
um convênio com dispensa de licitação, no valor de 
R$ 228,7 milhões, com o Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás – Prominp –, cuja 
maior financiadora é a Petrobras, para formar e qualificar 
cerca de 70 mil profissionais do setor de gás e petróleo 
no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Pro-
fissional – PNQP. 

As acusações de beneficiamento da entidade em 
troca de doações para a campanha do PT têm de ser 
apuradas de forma incisiva e urgente. Portanto, diante 
da urgência que a situação apresenta solicito a aprova-
ção desta proposta o mais celeremente possível.

Sala da Comissão, 23 de novembro 2006. – Depu-
tado Roberto Freire, PPS/PE

RECURSO Nº 315, DE 2006 
(Do Sr. Edinho Bez)

Recorre da decisão da Presidência da 
Câmara em Questão de Ordem a respeito 
da eleição do Ministro do Tribunal de Con-
tas da União pela Câmara dos Deputados 
antes que tenha sido apreciada a indicação 
do Senado para a vaga que lhe cabe, por 
considerar não ter sido analisada a necessi-
dade de se pautar a votação somente após 
a apreciação pela Comissão de Finanças e 
Tributação.

Despacho: Submeta-se ao Plenário, após 
ter sido ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 95, 
§ 8º, do Regimento Interno. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Com base no artigo 95, § 8º do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, recorro da decisão proferi-
da, requerendo seja a matéria enviada à CCJC e, após 
o pronunciamento daquela Comissão, seja a Questão 
definitivamente decidida pelo Plenário desta Casa.

Razões:
A razão de minha insurgência consiste no fato 

da carência de análise dos fundamentos legais levan-
tados, principalmente a necessidade de se pautar a 
votação para indicação do candidato ao TCU somente 
após a apreciação pela CFT, o que ainda não ocorreu, 
senão vejamos:

Vossa Excelência alega na resposta à Questão 
de Ordem que o fato desta Casa ter escolhido o Nome 
do ex-Deputado Augusto Nardes em 2005 – portanto, 
após o encaminhamento da indicação do nome esco-
lhido pelo Senado – cristaliza o entendimento de que 
não há ordem para a apreciação.

Ora Excelência, não há como concordarmos com 
esse entendimento. Primeiro, porque a perpetuação 
do erro não o toma menos pernicioso. Depois, porque 
a Constituição deixa claro que ao Congresso cabe a 
escolha de 2/3 dos cidadãos que irão ocupar as ca-
deiras de Ministro do TCU.
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Atente-se que se trata de vaga do Congresso – e 
não da Câmara ou do Senado. Daí que o preenchimento 
da vaga aberta, por ser do Congresso, não pode ter sua 
indicação com ordem subvertida por uma das Casas.

O Senado indicou em 2004 o Sr. Luiz Otávio, e a 
Câmara, antes de ratificar ou recusar esse nome, indi-
cou o Sr. Augusto Nardes (que foi ratificado pelo Sena-
do). Fê-lo em evidente equivoco o que não importa em 
legitimação da reiteração do erro.

Agora, antes de analisar o nome do Sr. Luiz Otá-
vio, e satisfazer o terço infraconstitucional do Senado, 
tenciona aprovar outro Candidato oriundo da própria 
Câmara. Se o fato se consumar, Esta Casa indicará 
2/3 e o Senado não indicará ninguém, o que é paten-
te afronta àquela instância, importando, repete-se, em 
capitis diminutio que afronta ao sistema federativo, na 
medida em que a Câmara Alta é desprezada em sua 
manifestação. Evidentemente não se pode imaginar que 
alguém possa sustentar que aquela apreciação possa 
ser remetida para as calendas, sob a assertiva de que 
não causa prejuízo. Deixar de dar eficácia a um proce-
dimento corresponde a lhe negar validade. É como se, 
por via transversa, a Câmara pudesse impedir que o 
Senado Federal contasse com escolhido seu na Corte 
de Contas.

Ademais, não foi enfrentada a questão levantada 
no que pertine ao prejuízo ao candidato do PMDB na 
Câmara se essa Presidência duvida que prejuízo ocor-
ra, não lhe será difícil consultar os pares sobre se es-
tariam dispostos a votar em dois candidatos a Ministro 
do mesmo Partido.

Assim, por ser procedimento de tomada de de-
cisão pelo Plenário desta Casa que afronta o Texto 
Constitucional, afirma-se, sim, como matéria passível 
de ser objeto de Questão de Ordem; e, no meu humil-
de entendimento, por insatisfatória a resposta dada a 
questão de ordem por mim formulada, recorremos ao 
Plenário desta Casa, para derradeiro veredicto, ouvi-
da a CCJC, certo que estou que esta Casa não quer 
para si a mácula de ter feito uma escolha tendenciosa. 
– Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V. Exª. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Parlamentares, com base no art. 95 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, combinado com o 
§ 2º, inciso II. do art. 73 da Carta de 1988 e com os De-
cretos Legislativos nº 6, de 1993, e 18, de 1994, venho 
apresentar questões de ordem para infirmar o processo 
de indicação para ocupar vaga de Ministro do TCU.

Primeiramente, chamo a atenção para um concei-
to jurídico indeterminado: o da discricionariedade. Tais 
conceitos, como são de sabença, contam com núcleos 
de precisão absoluta positiva e negativa, e de outro 
lado, uma zona alcunhada de cinzenta, ou indefinida. 
Assim, há situações em que a discricionariedade, diante 
do caso concreto, praticamente desaparece.

Não se discute que o Presidente da Casa tem 
discricionariedade, ou seja, liberdade quanto à elabo-
ração da pauta das matérias a serem enfrentadas pelo 
Plenário. Mas – e aí é que se chama a atenção – essa 
discricionariedade não pode traduzir comprometimento 
com outro princípio que também incide sobre a ação 
presidencial: o da impessoalidade.

Tramitam na Casa dois processos que buscam 
a indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas. Um, oriundo do Senado Federal, onde já foi 
aprovado e corresponde a vaga que compete origina-
riamente àquela Câmara Alta indicar.

Ora, o Projeto de Decreto Legislativo de nº 1.353, 
de 2004, chegou a esta Casa em 7 de julho de 2004 e 
até hoje não foi apreciado. São dois anos e meio em 
que dormita, em manipulação que compromete o Par-
lamento. Como se trata de mesmo objeto, indicação 
de Ministro daquela Corte, a atitude da Presidência, 
imprimindo evidente açodamento ao preenchimento 
de vaga recentemente aberta, indica, é pesaroso re-
conhecer, que está a pretender interferir na escolha 
do eleito. Hostiliza, com isso, reafirma-se, o princípio 
da impessoalidade.

Como se infere tal indevida interferência?
Simples. A indicação provinda do Senado Federal 

paira sobre o candidato do PMDB. Ora, se a Câmara 
escolher candidato do PMDB, para a vaga destinada 
a esta Casa, haverá implicação quase que inexorá-
vel: a indicação do Senado será inviabilizada, na me-
dida em que em se tratando de Casa cuja bússola é 
de cunho político, certamente não serão eleitos dois 
candidatos do mesmo partido. Dessuma, disso, a in-
tenção manifesta de, ao preterir o exame do projeto 
mais antigo, interferir na escolha, o que não encontra 
agasalho jurídico.

Sobremais, as indicações para o cargo não cor-
respondem a processo legislativo, mas administrativo, 
o que mais delimita a pretensa discricionaridade, ou 
seja, a liberdade. Aliás, a atitude da Mesa ainda im-
porta em capitis diminutio ao Senado Federal. Com 
efeito, ao privilegiar a apreciação precedente da vaga 
posterior, a Câmara está indevidamente interferindo 
na decisão do Senador que, certamente, diante do 
quadro atualmente posto, teria possibilidade de es-
colha distinta daquela que procedeu. Corresponde a 
desprestigiamento àquela Casa inverter-se pauta de 
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sorte a minimizar a legítima pretensão anteriormente 
exteriorizada. Não protege, o direito, o menoscabo a 
uma Casa Legislativa, sobremodo em nosso sistema 
federativo.

Assim, por guerreada a impessoalidade que há 
de presidir a ação de quem comanda um processo ad-
ministrativo, assim como traduzir capitis diminutio ao 
Senado Federal, é esta questão de ordem formulada 
para que se paute, primeiramente, o projeto advindo 
do Senado Federal acima indicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilustre 
Deputado Edinho Bez, peço a V. Exª. que resuma. A 
Presidência vai receber essa questão de ordem, tão 
bem formulada, vai analisá-la e depois dará a respos-
ta a V. Exª.

Para encerrar, Sr. Presidente, apenas digo que, 
no TCU, deveríamos evitar a precipitação, com o intuito 
de se escolher o melhor. O que ocorre com a nova vaga 
aberta na Câmara é um atropelo desnecessário.

Por isso, ao encerrar, peço uma atenção especial. 
Conto com a reconhecida competência e equilíbrio do 
nobre Presidente no momento em que estamos gra-
dativamente resgatando, para o bem de todos, a ima-
gem desta Casa.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência recebe a questão de ordem tão bem for-
mulada por V. Exª., vai analisá-la e, posteriormente, 
dará a resposta em plenário.

Muito obrigado.
Senhor Presidente,
Com base no artigo 95 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, combinado com o § 2º, inc. II, 
do artigo 73 da Carta de 1988 e com os Decretos Le-
gislativos de nºs 6/1993 e 18/1994, venho apresentar 
Questões de Ordem para infirmar o processo de indi-
cação para ocupar vaga de Ministro do TCU.

Primeiramente, chamo a atenção para um concei-
to jurídico indeterminado: o da discricionariedade. Tais 
conceitos, como são de sabença, contam com núcleos 
de precisão absoluta positiva e negativa, e de outro 
lado, uma zona alcunhada de cinzenta, ou indefinida. 
Assim, há situações em que a discricionariedade, diante 
do caso concreto, praticamente desaparece.

Não se discute que o Presidente da Casa tem 
discricionariedade, ou seja, liberdade quanto à elabo-
ração da pauta das matérias a serem enfrentadas pelo 
Plenário. Mas – e aí é que se chama a atenção – essa 
discricionariedade não pode traduzir comprometimento 
com outro princípio que também incide sobre a ação 
presidencial: o da impessoalidade.

Tramitam na Casa dois processos que buscam 
a indicação para o cargo de Ministro do Tribunal de 

Contas. Um, oriundo do Senado Federal, onde já foi 
aprovado e corresponde a vaga que compete origi-
nariamente àquela Câmara Alta indicar.

Ora, o Projeto de Decreto Legislativo de nº 

1.353/2004 chegou a esta Casa em 7-7-2004, e até 
hoje não foi apreciado. São dois anos e meio em que 
dormita, em manipulação que compromete o Parla-
mento. Como se trata de mesmo objeto, indicação 
de Ministro daquela Corte, a atitude da Presidência, 
imprimindo evidente açodamento ao preenchimento 
de vaga recentemente aberta, indica, é pesaroso re-
conhecer, que está a pretender interferir na escolha 
do eleito. Hostiliza, com isso, reafirma-se, o princípio 
da impessoalidade.

Como se infere tal indevida interferência?
Simples. A indicação provinda do Senado Fe-

deral paira sobre candidato do PMDB. Ora, se a Câ-
mara escolher um candidato do PMDB, na vaga desta 
Casa, haverá uma implicação quase que inexorável: 
a indicação do Senado será inviabilizada, na medi-
da em que, em se tratando de Casa cuja bússola é 
de cunho político, certamente não serão eleitos dois 
candidatos do mesmo partido. Dessuma, disso, a in-
tenção manifesta de, ao preterir o exame de projeto 
mais antigo, interferir na escolha, o que não encontra 
agasalho jurídico.

Sobremais, as indicações para o cargo não cor-
respondem a processo legislativo, mas administrati-
vo, o que mais delimita a pretensa discricionaridade 
(liberdade).

Aliás, a atitude da Mesa ainda importa em ca-
pitis diminutio ao Senado Federal.

Com efeito, ao privilegiar a apreciação preceden-
te da vaga posterior, a Câmara está indevidamente 
interferindo na decisão do Senado que, certamente, 
diante do quadro atualmente posto, teria possibilida-
de de escolha distinta daquela que procedeu. Cor-
responde a desprestigiamento àquela Casa inverter-
se pauta de sorte a minimizar a legítima pretensão 
anteriormente exteriorizada. Não protege, o direito, 
o menoscabo a uma casa legislativa, sobremodo em 
nosso sistema federativo.

Assim, por guerreada a impessoalidade que há 
de presidir a ação de quem comanda um processo 
administrativo, assim como por traduzir capitis dimi-
nutio ao Senado Federal, é esta Questão de Ordem 
formulada para que se paute, primeiramente, o projeto 
advindo do Senado Federal acima indicado.

Acrescenta-se, ademais, o pautamento das in-
dicações para votação em Plenário antes mesmo da 
ocorrência da competente argüição pública a ser re-
alizada na Comissão de Finanças e Tributação.
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Faço esta argüição com base na previsão de 
pauta para as sessões deliberativas desta semana 
(divulgada pela Câmara no dia 24-11). Lá constava 
que a Votação em Plenário para aprovação do nome 
que a Câmara indicará ao Cargo de Ministro do TCU 
ocorreria no dia 29-11. Contudo, até aquele momento, 
não havia sequer notícia de que a CFT – Comissão 
de Finanças e Tributação viria a realizar a audiência 
pública para audição dos indicados.

As oito indicações que deverão ser analisadas 
pela Comissão foram despachadas em 21 do corren-
te mês. Apesar do processo relativamente simples e 
objetivo da transformação dessas indicações em pro-
posta a ser votada em Plenário, indaga-se se o exíguo 
tempo de tramitação é suficiente para que a Comissão 
produza um relatório que possa efetivamente contri-
buir para uma decisão pelo Plenário do melhor nome 
dentre os indicados.

Em termos comparativos, toma-se o processo que 
culminou, em 2005, na indicação do então Deputado 
Augusto Nardes para a vaga aberta no ano de 2004. 
As indicações para aquela vaga foram apresentadas 
em junho de 2004. A comissão ofereceu parecer em 
novembro de 2004 e o Plenário só veio apreciá-las em 
definitivo em maio de 2005, demonstrando que não 
deve haver tanta urgência na indicação dos nomes 
que comporão o TCU.

O que ocorre, com a nova vaga aberta à Câmara, 
é um atropelo desnecessário das regras regimentais e 
legais que alicerçam a escolha, fazendo com que em 
menos de um mês escolha-se o nome a ser indicado.

Há aqui dois pesos e duas medidas:
Ou há a urgência, e aí a Câmara deve apreciar o 

nome apontado pelo Senado, para que, se aprovado, 
ocupe a vaga livre; ou, se rejeitado, possa o Senado 
enviar um segundo nome.

Ou não há urgência, e aí questiona-se se a ino-
portuna apreciação de afogadilho da Câmara não tem 
o dedo de algum interessado a pressionar a instituição, 
a acelerar o procedimento, a viciar o processo.

Sem contar que a Câmara dos Deputados pode-
rá aprovar um nome com apenas 20% dos votos. Isso 
não será recebido positivamente neste momento em 
que se busca resgatar a credibilidade das instituições, 
não diferente com esta Casa de Leis.

Enfim, é a questão de ordem para questionar de 
Vossa Excelência se pode ser pautado na Ordem do 
dia do Plenário indicação de Ministro do TCU sem a 
prévia realização da audiência de argüição pela Co-
missão de Finanças e Tributação, e ainda: se isso não 
comprometerá ainda mais a imagem desta Casa.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2006. 
– Deputado Edinho Bez.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Edinho Bez formulou a Ques-
tão de Ordem nº 711, de 2006, na Sessão Ordinária da 
Câmara dos Deputados de 30 de novembro do corrente 
ano, manifestando oposição à inclusão na Ordem do 
Dia de parecer da Comissão de Finanças e Tributação 
sobre indicações de candidatos à vaga de Ministro do 
Tribunal de Contas da União – TCU antes do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.353, de 2004, oriundo do 
Senado Federal, que escolhe o Senhor Luiz Otávio 
Oliveira Campos para o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso 
II, da Constituição Federal.

Sua Excelência argumenta que eventual esco-
lha de candidato do PMDB para a vaga recém aberta 
no TCU inviabilizará a que fora feita pelo Senado Fe-
deral ainda em 2004, que recaiu sobre membro des-
se Partido.

Aduz, ainda, que a inclusão da matéria em pauta 
antes do Projeto provindo do Senado Federal significaria 
desprestígio àquela Casa do Congresso Nacional.

É o relatório.
De acordo com o estatuído no art. 95, caput, do 

Regimento Interno, “considera-se questão de ordem toda 
dúvida sobre a interpretação deste Regimento, na sua práti-
ca exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal”.

Não há, a rigor, dúvida de interpretação de nor-
mas na presente questão de ordem.

A escolha feita pelo Senado Federal, materializada 
no Projeto de Decreto Legislativo nº 1.353, de 2004, 
diz respeito a vaga anteriormente aberta na Corte de 
Contas da União, não havendo nenhum prejuízo na 
apreciação de indicações para a escolha que desta 
feita compete à Câmara dos Deputados, visando pre-
encher vaga recentemente aberta.

Isso, aliás, já ocorreu na Casa por ocasião da 
apreciação da indicação do Senhor Augusto Nardes, 
que, não obstante ser posterior à escolha do Sr. Luis 
Otávio, foi aprovada no Plenário da Câmara na Sessão 
Extraordinária de 17 de maio de 2005.

Por outro lado, a tramitação das indicações da 
Câmara obedece ao rito célere de habilitação dos can-
didatos no prazo de cinco dias úteis, conforme previsto 
no Decreto Legislativo nº 6, de 1993, com a alteração 
introduzida pelo Decreto Legislativo nº 18, de 1994, 
divergindo do procedimento relativo à apreciação da 
indicação oriunda do Senado Federal, que se dá no 
bojo de projeto de decreto legislativo.

Considero, por fim, não haver nenhum despres-
tígio desta Casa em relação à indicação provinda do 
Senado Federal, que será apreciada pelo Plenário da 
Câmara no seu devido tempo. Permito-me apenas des-
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tacar que o ritmo das decisões do Congresso Nacional 
não segue a ordem cronológica, mas decorre de múlti-
plas nuanças próprias da atividade parlamentar.

Nesses termos, não vejo nenhuma razão para 
condicionar a apreciação das indicações da Câmara 
ao Projeto de Decreto Legislativo que versa sobre in-
dicação do Senado Federal, pelo que indefiro a Ques-
tão de Ordem.

Oficie-se ao Autor da Questão de Ordem 
e, após, publique-se.

Em     12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

RECURSO À QUESTÃO DE ORDEM Nº11, de 2006

Senhor Presidente,
Com base no artigo 95, § 8º do Regimento In-

terno da Câmara dos Deputados, recorro da decisão 
proferida, requerendo seja a matéria enviada à CCJC 
e, após o pronunciamento daquela Comissão, seja a 
Questão definitivamente decidida pelo Plenário des-
ta Casa.

Razões:
A razão de minha insurgência consiste no fato 

da carência de análise dos fundamentos legais levan-
tados, principalmente a necessidade de se pautar a 
votação para indicação do candidato ao TCU somente 
após a apreciação pela CFT, o que ainda não ocorreu, 
senão vejamos:

Vossa Excelência alega na resposta à Questão 
de Ordem que o fato desta Casa ter escolhido o Nome 
do ex-Deputado Augusto Nardes em 2005 – portanto, 
após o encaminhamento da indicação do nome esco-
lhido pelo Senado – cristaliza o entendimento de que 
não há ordem para a apreciação.

Ora Excelência, não há como concordarmos com 
esse entendimento. Primeiro, porque a perpetuação do 
erro não o torna menos pernicioso. Depois, porque a 
Constituição deixa claro que ao Congresso cabe a es-
colha de 2/3 dos cidadãos que irão ocupar as cadeiras 
de Ministro do TCU.

Atente-se que se trata de vaga do Congresso – e 
não da Câmara ou do Senado. Daí que o preenchimento 
da vaga aberta, por ser do Congresso, não pode ter sua 
indicação com ordem subvertida por uma das Casas.

O Senado indicou em 2004 o Sr. Luiz Otávio, e 
a Câmara, antes de ratificar ou recusar esse nome, 
indicou o Sr. Augusto Nardes (que foi ratificado pelo 
Senado). Fê-lo em evidente equivoco, o que não impor-
ta em legitimação da reiteração do erro. Agora, antes 
de analisar o nome do Sr. Luiz Otávio, e satisfazer o 
terço infraconstitucional do Senado, tenciona aprovar 
outro Candidato oriundo da própria Câmara. Se o fato 
se consumar, Esta Casa indicará 2/3 e o Senado não 

indicará ninguém, o que é patente afronta àquela ins-
tância, importando, repete-se, em capitis diminutio 
que afronta ao sistema federativo, na medida em que 
a Câmara Alta é desprezada em sua manifestação. 
Evidentemente não se pode imaginar que alguém 
possa sustentar que aquela apreciação possa ser re-
metida para as calendas, sob a assertiva de que não 
causa prejuízo. Deixar de dar eficácia a um procedi-
mento corresponde a lhe negar validade. É como se, 
por via transversa, a Câmara pudesse impedir que o 
Senado Federal contasse com escolhido seu na Cor-
te de Contas.

Ademais, não foi enfrentada a questão levanta-
da no que pertine ao prejuízo ao candidato do PMDB 
na Câmara se essa Presidência duvida que prejuízo 
ocorra, não lhe será difícil consultar os pares sobre 
se estariam dispostos a votar em dois candidatos a 
Ministro do mesmo Partido.

Assim, por ser procedimento de tomada de de-
cisão pelo Plenário desta Casa que afronta o Texto 
Constitucional, afirma-se, sim, como matéria passível 
de ser objeto de Questão de Ordem; e, no meu humil-
de entendimento, por insatisfatória a resposta dada a 
questão de ordem por mim formulada, recorremos ao 
Plenário desta Casa, para derradeiro veredicto, ouvi-
da a CCJC, certo que estou que esta Casa não quer 
para si a mácula de ter feito uma escolha tendenciosa. 
– Dep. Edinho Bez, PMDB/SC.

DECISÃO

Presidente que proferiu a Decisão
Aldo Rebelo (PCdoB – SP)

Ementa
Indefere a questão de ordem suscitada pelo Depu-

tado Edinho Bez a respeito da eleição do Ministro do 
Tribunal de Contas da União antes que tenha sido 
apreciada a indicação do Senado para a vaga que lhe 
cabe, argumentando que a escolha feita pelo Senado 
diz respeito a vaga anteriormente aberta na Corte de 
Contas da União, não havendo nenhum prejuízo na 
apreciação de indicações para a escolha que desta 
feita compete à Câmara dos Deputados; acrescenta 
considerar que não há nenhum desprestígio desta casa 
em relação à indicação provinda do Senado Federal, 
que será apreciada pelo Plenário da Câmara no seu 
devido tempo.

Recorre da decisão proferida pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados em questão de ordem a res-
peito da eleição do Ministro do Tribunal de Contas da 
União antes que tenha sido apreciada a indicação do 
Senado para a vaga que lhe cabe; alega não terem 
sido analisados os fundamentos legais levantados, 
principalmente a necessidade de se pautar a votação 
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para indicação do candidato ao TCU somente após a 
apreciação pela Comissão de Finanças e Tributação; 
alega ainda tratar-se de vaga do Congresso, impor-
tando em não poder ter a sua ordem subvertida por 
uma das casas.

REQUERIMENTO Nº 4.438, DE 2006 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional)

Requer a aprovação de Voto de Lou-
vor pela recente eleição do Deputado Luiz 
Carlos Hauly para a presidência do Fórum 
Interparlamentar das Américas – FIPA.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Ple-

nário da Câmara dos Deputados e nos termos do art. 
117, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, seja aprovado Voto de Louvor pela eleição re-
cente do nosso colega e ex-Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), para o honroso 
cargo de Presidente do Fórum Interparlamentar das 
Américas – FIPA, rede independente de assembléias 
parlamentares dos países afiliados à Organização dos 
Estados Americanos – OEA.

Plenário da Câmara dos Deputados, 29 de no-
vembro de 2006. – Deputado Alceu Collares.

Publique-se.
Em 6-12-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 4.440, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Souza)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 7.540/2006.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do do art. 104, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja au-
torizada a retirada de tramitação do PL nº 7.540/2006, 
de minha autoria, para alteração de texto e posterior 
reapresentaçâo, haja vista ter sido detectado erro após 
a sua publicação.

Sala das Sessões, 1º de novembro de 2006. 
– Deputado Carlos Souza, PP/AM.

Defiro. Publique-se.
Em 6-1-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

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

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao ilustre Deputado João 

Fontes.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo 
brasileiro, que nos acompanha pela TV Câmara, este 
talvez seja um dos últimos pronunciamentos que faço 
na Casa, já que saí candidato a Governador do Estado 
de Sergipe; não fui eleito. 

Quero deixar registrada minha preocupação com 
os rumos do PDT. Hoje, haveria uma reunião do partido 
para discutir a proposta do Presidente Lula de integrar-
mos o governo de coalizão. 

Sr. Presidente, nunca quis ser candidato em outras 
oportunidades. Fui eleito pela primeira vez Deputado 
Federal pelo Partido dos Trabalhadores e vim para esta 
Casa com o grande sonho de ajudar o Presidente Lula 
e o PT a mudarem o País. 

Lamentavelmente, o Brasil inteiro acompanhou 
a depuração, a desqualificação e a desfiguração por 
que passou o Partido dos Trabalhadores, fazendo a 
reforma da Previdência, retirando direitos dos traba-
lhadores. E  já àquela época, o PDT, meu partido, que 
fazia parte da base aliada, se afastava do Governo do 
Presidente Lula. 

No primeiro ano do Governo do Presidente Lula 
– está aqui o Deputado Manato, do nosso partido, que 
é testemunha –, o partido se reuniu no encontro nacio-
nal e, por unanimidade, decidiu afastar-se do Governo, 
contestando a política econômica e as reformas que 
retiravam direitos dos trabalhadores e dos servidores 
públicos do País. 

O partido foi para a oposição e, Deputado Mauro 
Benevides, durante todo esse tempo marcou sua firme 
presença e de fundamental importância, como partido 
que fiscalizava e fiscaliza os atos do Poder Executivo. 
É importante para a democracia termos uma oposição 
respaldada num partido como o PDT, que tem uma his-
tória no trabalhismo, com Getúlio, com Jango, sobretudo, 
na história de Leonel Brizola, que faleceu há bem pouco 
tempo, com seu partido na oposição. Tenho certeza de 
que lá do Céu, onde estiver, Brizola está velando pelo 
nosso partido e torcendo para que cumpramos o papel 
histórico na condição de partido de oposição.

O partido lançou candidato a Presidente da Re-
pública, contestando e dizendo, há 6 meses, que o PT 
era um partido corrupto. E mostrava na televisão a ficha 
policial da quadrilha denunciada pelo Ministério Público 
Federal. Tivemos candidato à Presidência da Repúbli-
ca, contestando as posições do Presidente Lula, e, com 
toda a sinceridade, não vejo ato republicano algum nes-
te momento com o fato de o PDT aderir a um governo 
de coalizão que, na verdade, não mudou em nada. As 
figuras são as mesmas e o Presidente da República é 
o mesmo. E o PDT presta importante serviço de opo-
sição à história republicana deste País. 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54099 

Não podemos concordar com o fato de que o 
nosso partido, que não tem motivação alguma, adira à 
coalizão. Coalizão e corrupção são 2 conceitos muito 
parecidos neste momento. O PT é um partido corrup-
to; o PDT não se pode aliar ao Governo do Presidente 
Lula, pois não tem como justificar esse ato à sociedade 
e à memória no nosso maior ícone, o ex-Governador 
Leonel Brizola.

Portanto, espero que, na reunião em que deba-
teremos o assunto, entendamos que não são os car-
gos ou o adesismo que importam, pois podemos votar 
em tudo o que será bom para este País, como tenho 
votado em relação aos projetos do Governo do Presi-
dente Lula. No entanto, fazer parte de um Governo do 
qual nos afastamos no primeiro ano, é uma contradi-
ção muito grande. 

Por isso, Sr. Presidente, o povo brasileiro anda 
muito descrente com a classe e com os partidos po-
líticos do País. Não há mais em quem acreditar. Os 
partidos fazem oposição hoje e amanhã aderem ao 
Governo em função de cargos, sem que haja justifi-
cativa alguma, e faz muito mais. 

Deputado Mauro Benevides, V.Exa., que é um 
homem experiente nesta Casa, que até já presidiu o 
Congresso Nacional, viu o PMDB marcar presença im-
portante no passado, depois da Nova República. 

Sr. Presidente, nosso PDT não pode aderir ao 
Governo do Presidente Lula. Não conseguiremos ex-
plicar essa mudança de atitude à população. No meu 
Estado, Sergipe, reunimos a direção do partido e, por 
unanimidade, decidimos não fazer parte deste Governo. 
Imagine, Deputado Mauro Benevides, com que cara eu 
diria aos meus filhos, à minha família, ao povo do meu 
Estado que o PT não é mais corrupto, que passou a 
ser um partido sério. Só mesmo com a cara besuntada 
de muito óleo de peroba.

Quero continuar coerente com as minhas convic-
ções e fazendo da política uma trincheira para o bom 
combate, para a melhora da vida do nosso povo. Não 
vamos deixar de lado o idealismo para fazer parte de 
um Governo que não sabe sequer por onde anda a 
economia do País, um Governo que perdeu a ética e 
a decência. Isso fique por conta do PMDB, que se uniu 
ao Governo porque seu Presidente, o Deputado Michel 
Temer, entendeu que mais de 80% dos membros do 
partido já estavam do lado de lá. 

Mas é bom que se registre que o Presidente Lula 
comete um desserviço ao País promovendo essa co-
optação, porque é importante que haja partidos fortes 
fazendo oposição responsável e fiscalizando os atos 
do Poder Executivo.

Não nos podemos unir a este Governo para ga-
nhar um ou outro cargo. Não é isso o que enobrece 
um Deputado ou um Senador. 

Não à adesão ao Governo Lula! O Governo Lula não 
é o governo da coalizão, é o governo da corrupção. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, o Conselho Nacional do 
PMDB, na última quinta-feira, fixou posição favorável 
ao pacto de coalizão proposto pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, como forma de garantir-se apoio 
à própria governabilidade, a itens considerados indis-
pensáveis à nossa estabilidade institucional.

Coube ao Presidente Michel Temer definir os 
rumos da proposta, comentando-os superficialmente, 
sem antes proclamar a consensualidade de que os 
mesmos se revestiam na presente conjuntura.

As reformas política e tributária encimaram a su-
gestão presidencial, ensejando breves referências, como 
alternativas que mereceriam estudo prioritário para uma 
pauta de debates, com amplitude inquestionável.

Ao externar, em nome do Líder Wilson Santiago, 
o pensamento de nossa bancada, defendi a necessi-
dade de o PMDB não se furtar à palpitante discussão, 
fixando diretrizes que se compatibilizassem com a re-
alidade nacional.

Já o Senador José Sarney realçou a significação 
do apoio peemedebista ao não se escusar de apontar 
índices auspiciosos de sua gestão à testa dos desti-
nos do País.

Coube ao Governador Germano Rigotto adentrar-se 
em torno da reformulação tributária, relembrando a fase 
em que, na passada Legislatura, aprovou modificações, 
pendentes de definições por parte do Congresso e do 
próprio Executivo.

Reconheço, pois, que o Conselho, à exceção do 
Senador Jarbas Vasconcelos e da secção pernambuca-
na, mostrou-se receptivo ao pacto, o que passa a torná-lo 
viável na próxima administração do atual Primeiro Man-
datário do País.

Diferentemente de outras ocasiões, a nossa facção 
mostrou-se congraçada para enfrentar, coordenadamente, 
os novos desafios, que exigirão esforço ingente de todas 
as nossas lideranças políticas.

Que venha o pacto de coalizão, para se cumprir fiel-
mente, motivando o crescimento econômico e o bem-estar 
social por todos ardentemente almejados.

O SR. OLIVEIRA FILHO (PL-PR. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, no momento em que abraço V.Exa., 
meu grande amigo e companheiro, ilustre correligionário 
do Partido Liberal, apresento a esta Casa 2 novos Depu-
tados, eleitos no pleito deste ano: Antonio Bulhões, de 
São Paulo, e Paulo Roberto, do Rio Grande do Sul.
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Tenho certeza de que os 2 companheiros serão 
muito bem acolhidos nesta Casa e aqui serão felizes, 
como fui em 8 anos de mandato. E espero que gozem 
da sua amizade, Deputado Inocêncio Oliveira.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência anuncia, com muita satisfação e honra, a pre-
sença neste plenário de 2 Parlamentares recém-eleitos: 
Antonio Bulhões, representante do glorioso Estado de 
São Paulo; e Paulo Roberto, representante do querido 
Estado do Rio Grande do Sul, em que se lutou firmemen-
te no passado para que o Brasil não perdesse aquela 
área tão importante, berço de um povo bravo e deste-
mido que bem defende as nossas fronteiras.

A mesma amizade que tenho pelo Deputado Oli-
veira Filho, referência de honestidade, seriedade, tra-
balho e espírito público nesta Casa, terei por V.Exas., 
que por certo haverão de honrar os mandatos que lhes 
foram conferidos e saberão portar-se à altura das ne-
cessidades do seu Estado, colocando os interesses 
maiores do País sempre acima de quaisquer outros. 

Recebam as nossas homenagens e as nossas 
boas-vindas.

O SR. OLIVEIRA FILHO – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi atenta-
mente o discurso do nobre colega Deputado João Fon-
tes, meu companheiro no PDT. Respeito a opinião de 
S.Exa., mas não concordo com tudo o que disse. 

A reunião do PDT marcada para hoje não vai 
mais ser realizada em razão do problema no tráfego 
aéreo brasileiro. Aliás, o nosso Líder, Deputado Miro 
Teixeira, pediu ontem a esta Casa que instalasse Co-
missão para investigar o que está ocorrendo no setor 
aéreo do País.

O Deputado João Fontes disse que todo o 
Estado de Sergipe se manifestará contrariamente 
ao Presidente Lula. Não é bem assim. S.Exa. obte-
ve apenas 3% dos votos no Estado. E o PDT está 
conversando com o Governo Lula ideologicamen-
te. Em nenhum momento sentou-se à mesa com o 
Presidente Lula por fisiologismo. A conversa que 
os nossos dirigentes tiveram com o Presidente da 
República foi sobre programas partidários. E, gra-
ças ao empenho do partido, este Governo assumiu 
o compromisso de não mexer na Previdência So-
cial, de não mexer com as aposentadorias. Esses 
pontos já estão acertados e seriam discutidos na 
reunião de hoje. 

Não posso concordar com o Deputado João Fon-
tes. O PDT não está interessado em fisiologismo. Va-
mos discutir programas partidários com o Governo 
Lula. Queremos que o País volte a crescer – que o 
crescimento do PIB alcance os 5% –; queremos que 
o Governo Federal promova as reformas tributária e 
político-partidária.

Se o PDT puder ajudar o Governo nesse sentido, 
muito bem. Mas não vai apoiá-lo em troca de cargos. 

Não concordo com o que disse o Deputado João 
Fontes. S.Exa. deveria discutir sua posição no partido, 
primeiramente, para depois externá-la publicamente. O 
que disse S.Exa. não é consenso no PDT. Ainda não 
discutimos esse tema.

Infelizmente, o problema no tráfego aéreo vai atra-
palhar a realização da reunião da nossa Executiva. 

O PDT vai voltar a conversar com o Governo. 
Defendemos alguns pontos básicos: não vamos nos 
esquecer da defesa do trabalhismo de Leonel Brizola 
nem vamos abrir mão da educação, assim como não 
vamos aceitar que se mexa mais uma vez na Previ-
dência Social. Se os 7 pontos que o nosso partido 
sugeriu ao Presidente Lula forem discutidos, vamos 
nos reunir.

Seguirei a orientação do meu partido. E, se for 
para participar de um governo de coalizão, ideologi-
camente apoiarei não só o meu Líder, mas também 
o meu partido.

Sr. Presidente, discordo da maneira com que o 
Deputado João Fontes se pronunciou. S.Exa. não foi 
feliz nas suas considerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último final de semana, comemoramos 
em Fortaleza, Estado do Ceará, o transcurso dos 30 
anos de formatura da turma de Medicina da Univer-
sidade Federal do Ceará que homenageou Juscelino 
Kubitschek e seu autodenominou “Turma JK”.

Naquela ocasião, cerca de 150 médicos recebe-
ram o diploma e se espalharam pelo País, procurando 
contribuir com o exercício da sua profissão.

Passado esse tempo, reunimo-nos e rememo-
ramos os anos de estudantes, principalmente re-
cuperamos os ideais e os sentimentos do grupo de 
jovens médicos que, na faixa dos 20 anos de idade, 
lançou-se no mercado de trabalho para exercer a 
profissão.

Nem todos estiveram presentes: alguns já mor-
reram; outros não conseguiram chegar. Mas foi muito 
importante a presença dos que puderam participar 
da reunião.
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Não mais exerci a profissão desde que fui elei-
to, em 1994, para o primeiro mandato de Deputado 
Federal, mas nunca deixei de ser médico. A política é 
uma maneira diferente de exercer a Medicina. A mi-
nha atuação, nesses 12 anos de mandato, foi voltada 
para a melhoria da vida das pessoas, especialmente 
na área de saúde preventiva. Procurei elevar o valor 
dos recursos repassados, por meio de emenda parla-
mentar, para o setor de abastecimento de água, para 
a compra de kits sanitários e a construção de postos 
de saúde. Enfim , em cerca de 40 Municípios do Mara-
nhão, Estado com indicadores sociais extremamente 
baixos, fiz a minha parte de Deputado, destinando-lhes 
recursos para melhorar a vida da população.

A dedicação exigida pelo curso de Medicina re-
presenta a entrega da vida e deixa marcas. Mesmo 
quando não se exerce a profissão, fica-se eternamente 
marcado pela graduação de médico, onde quer que 
se esteja.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Deputado Sebastião Madeira, inicialmente cumprimen-
to V.Exa. pelo transcurso dos 30 anos de sua forma-
tura. Aproveito a oração para, além de parabenizá-lo, 
informar que no ano que vem também completarei 30 
anos de formado pela Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo. A profissão, na 
prática, abandonei há mais de 10 anos. Mas, como 
disse V.Exa., nunca deixamos de ser médicos.  Se 
alguém passar mal ou tiver necessidade de atendi-
mento médico, estaremos sempre prontos, eventual-
mente não muito preparados devido à modernização, 
ao avanço tecnológico, às mudanças de práticas e de 
condutas. Mas sabemos que a essência da Medicina 
permanece.

Isso não nos impede, Deputado Sebastião Madei-
ra, de acompanhar a política de saúde implementada 
no Brasil. Na semana passada, liderados pelo Deputado 
Rafael Guerra, participamos de reunião nacional com 
as representações do CONASEM, do CONASS e de 
membros do Conselho Nacional de Saúde. Todos, de 
maneira consensual, levantaram as suas preocupações, 
bem como apresentaram as suas necessidades do 
ponto de vista estrutural e particularmente financeiro, 
relatando o que vem ocorrendo na fase de elaboração 
do Orçamento da União para 2007.

Disseram todos, inclusive membros da Frente 
Parlamentar da Saúde, notadamente o Deputado Dar-
císio Perondi e a Deputada Jandira Feghali, que, de 
2006 para 2007, na proposta orçamentária apresen-
tada pelo Executivo, houve redução na alocação de 
recursos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 

especialmente nas áreas de médios e altos procedi-
mentos médicos, que configuram avanço da validade 
e da característica da Medicina no Brasil.

Temos acompanhado também as dificuldades e 
as agruras das instituições filantrópicas, das Santas 
Casas espalhadas pelo Brasil. Há mais de 200 institui-
ções com essas características no País, que enfren-
tam dificuldades de sobrevivência pela falta do reajuste 
necessário e adequado na tabela de procedimentos, 
o que impediu a prestação de atendimento adequado, 
particularmente às populações mais carentes, locali-
zadas em todos os Estados.

O fato revela a dificuldade de se dar seqüência ao 
que foi consagrado com o estabelecimento do Sistema 
Único de Saúde e, posteriormente, com o trabalho re-
alizado pelo Ministro da Saúde José Serra, bem como 
com a aprovação da Emenda nº 29, que garantiu a li-
beração de recursos anuais progressivos ao sistema 
de saúde. Isso não vem sendo respeitado.

Sr. Presidente, essa é uma política de Estado e 
não de governo, elaborada por vários segmentos liga-
dos ao sistema de saúde, mas também por Comissões, 
por gestões de saúde espalhadas pelo País, o que 
configura o sentimento nacional que gerou o Sistema 
Único de Saúde, com recursos adequados, após a 
aprovação da Emenda nº 29. Todavia, repito, isso não 
vem sendo respeitado por este Governo.

Nós da Frente Parlamentar da Saúde, na qual 
atuamos desde o primeiro ano do nosso mandato, a 
partir de 2003, temos acompanhado as tentativas de 
desvio desses recursos, inicialmente para o programa 
de combate à fome. Depois, de maneira marota, eles 
foram desviados para atender as necessidades do sis-
tema de saneamento básico. Agora, a última iniciativa 
para impedir o crescimento econômico, em decorrência 
do aumento do PIB, que garantiria recursos adicionais, 
foi a tentativa de mudança dos critérios de aferição dos 
índices econômicos, que farão com que, embora esti-
pulados constitucional e legalmente, sejam reduzidos, 
comprometendo ainda mais aquilo que se configurou 
com a política de Estado permanente, que ultrapas-
sa os governos, o que deve ser respeitado por todos 
aqueles que assumem a direção do País.

Esta é uma crítica severa e contundente à gestão 
do Governo do Presidente Lula na área da saúde. Todos 
nós, sejamos ou não da Frente Parlamentar da Saúde, 
estaremos atentos para cobrar a garantia da conquista 
dos trabalhadores e dos cidadãos brasileiros.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, ontem foi promovi-
da nesta Casa programação destinada a assinalar o 
transcurso do Dia da Acessibilidade.
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Uma série de atividades foi realizada, entre elas 
debate sobre a participação do deficiente na família, 
na escola e no trabalho, com a presença de inúmeras 
personalidades e profissionais ligados a diversas áreas, 
sobretudo da deficiência auditiva, visual e mental, que 
trouxeram a sua contribuição e as suas experiências.

A Câmara dos Deputados teve a feliz oportunida-
de, inclusive por orientação de V.Exa. e da Mesa Dire-
tora, de disponibilizar CD com a Constituição Federal 
em áudio, facilitando aos portadores de deficiências e 
a muitas pessoas que não têm contato com as letras 
o acesso à nossa Carta Maior. 

Sinto-me absolutamente homenageado e brinda-
do pela iniciativa da Câmara dos Deputados de consti-
tuir comissão que decidiu, por meio de consulta a fun-
cionários, usuários e Parlamentares, criar um grande 
programa de acessibilidade para pessoas portadoras 
de deficiências, tornando-se referência para as As-
sembléias Legislativas, para as Câmaras Municipais 
e para órgãos públicos de maneira geral.

Cumprimento os organizadores do evento e agra-
deço à comissão que elaborou esse trabalho e a ele 
dará continuidade.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
sem dúvida, o Ceará é um dos Estados brasileiros que mais 
se desenvolveu nos últimos anos. Esse desenvolvimento 
é fruto de boas administrações, que não se preocuparam 
apenas em captar investimentos, mas sobretudo em criar 
infra-estrutura para possibilitar os investimentos, aprovei-
tando seu potencial de recursos naturais e humanos.

O Estado detém infra-estrutura capaz de receber 
grandes investimentos. É claro que há um custo para 
a Nação, para os Governos Estaduais e Municipais, 
enfim, para a sociedade brasileira.

Ao mesmo tempo, grandes empreendimentos 
previstos para o Ceará foram relegados. O Estado se 
preparou para receber uma refinaria, implantou toda 
a infra-estrutura necessária. No entanto, ela não será 
instalada a curto prazo.

Foi firmado o compromisso de implantar no Ceará 
uma siderúrgica. Depois de muitos anos de articulações, 
foi feito contrato com empresas de outros países – uma 
coreana, em consórcio com uma empresa italiana – e com 
a Vale do Rio Doce –, para a implantação da siderúrgica. 
Foram assinados termos, convênios, cartas de intenção. 
Por último, em outubro do ano passado, após assinado o 
contrato entre as empresas a que me referi, o Governo 
do Estado, o Governo Federal e a PETROBRAS, esta se 
comprometeu a fornecer gás por 20 anos a preço deter-
minado, com reajustes, evidentemente. O contrato está 
de acordo com a lei e com outros convênios firmados 
pela estatal.

No entanto, a Petrobras se nega a fornecer o gás 
pelo preço combinado; agora quer mais do que dupli-
car o preço. Ora, isso inviabiliza o empreendimento. 
As parcerias internacionais e nacionais não continuam 
com disposição para fazer investimento dessa ordem 
em insumo básico. O preço do gás inviabiliza o em-
preendimento.

O Governo do Estado, os cearenses e a banca-
da parlamentar se mobilizam para que o compromisso 
seja cumprido. A Petrobras não pode, unilateralmente, 
descumprir o contrato. Estaria fazendo o mesmo que 
temos condenado por parte da Bolívia.

O mais importante – e acreditarmos que a si-
derúrgica será instalada no Ceará – é que o projeto 
consta do plano de governo do Presidente Lula para o 
segundo mandato. Ainda em campanha, nos programas 
eleitorais, S.Exa. assumiu esse compromisso.

Agora, no entanto, a Petrobras dá uma rasteira no 
Presidente da República. Ora, se é uma estatal, a auto-
ridade de S.Exa. sobre ela tem de ser preservada. Se 
o Presidente Lula não tem autoridade sobre a estatal, 
que ela seja então privatizada. Não estou defendendo 
a privatização da estatal, mas apenas deixando claro 
que o Presidente da República deve ter autoridade 
sobre ela, a ponto de fazê-la cumprir a promessa de 
que fornecerá gás ao pólo siderúrgico que poderá ser 
implantado no Estado do Ceará.

O fato é que o Governo tem-se negado a receber 
a nossa bancada para conversar sobre o assunto. Vá-
rias reuniões marcadas pelo nosso coordenador com 
a Ministra Dilma Rousseff foram desmarcadas. O Go-
verno está, como se diz popularmente, empurrando o 
problema com a barriga. 

A implantação da siderúrgica é vital para a eco-
nomia do Ceará, pois representa geração de empregos 
e melhoria da qualidade de vida dos cearenses.

Sr. Presidente, a Petrobras e o Governo Lula 
não podem deixar de cumprir, mais do que promessa 
de campanha, um contrato firmado e registrado em 
cartório.

Obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje, esta Casa provavelmente votará, em segundo 
turno, a emenda que cria o FUNDEB — Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. Trata-se de 
medida da maior importância, uma vez que há previsão 
de recursos da ordem de 5 bilhões de reais.

Claro que o ensino de base no Brasil vive hoje 
uma crise profunda. O resultado de estudos e da última 
pesquisa do MEC revelam que o ensino médio brasileiro 
é de péssima qualidade e que o ensino fundamental, 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54103 

apesar de ter avançado, ainda possui debilidades. O 
Governo do Presidente Lula, nos últimos 4 anos, pro-
curou dar novo rumo à educação no Brasil. 

Tramita nesta Casa o projeto de reforma da uni-
versidade brasileira. Pela primeira vez, em muitos anos, 
a universidade é considerada como bem público. Se 
o ensino superior é visto como um bem público, mes-
mo os que exploram, de forma privada, essa atividade 
tem de se submeter à lógica do interesse público, da 
educação pública. Isso é muito importante.

O ensino médio e tecnológico está sendo comple-
tamente reestruturado pelo Governo Federal. Estamos 
criando novas escolas técnicas e UNEDs, retomando 
o ensino médio no Brasil. O Governo fez um programa 
ofensivo de alfabetização, que, para o Brasil, ainda é 
tímido, mas há uma disposição de partir para a erra-
dicação do analfabetismo no nosso País. 

Com a emenda do FUNDEB, o Governo destinará 
recursos para a educação infantil e para as creches, 
porta de entrada das crianças não só para a alfabetiza-
ção, que pode ocorrer a partir dos 5 a 6 anos de idade. 
Esses recursos para as creches e para a educação in-
fantil são de grande importância. A classe média coloca 
seus filhos na escola com 2 anos de idade, enquanto 
os pobres os colocam com 6 a 7 anos, quando o fazem, 
porque muitos sequer ingressam. O FUNDEB pode 
ser o caminho da reformatação do ensino de base no 
nosso País. Nesse sentido, esperamos que hoje esta 
Casa vote, em segundo turno, a emenda do FUNDEB, 
para que esta possa ser promulgada e passe a vigorar 
a partir do próximo ano. 

Aproveito, já que estamos chegando ao final 
deste período legislativo e até desta Legislatura, para 
ressaltar que esta Casa, apesar de todos os escânda-
los ocorridos nos últimos 4 anos, teve uma produção 
legislativa intensa e aprovou matérias muito importan-
tes para o País. Na semana passada, foi aprovada, 
por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, que há 12 anos 
tramitava nesta Casa; a nova Lei de Recuperação Ju-
dicial, conhecida como a Lei de Falências; o Estatuto 
do Idoso; mudamos regras relacionadas à imunidade 
Parlamentar e a outras prerrogativas neste Congresso; 
e aprovaremos o FUNDEB.

Várias matérias importantes ainda poderão ser 
aprovadas, mas quero, mais uma vez, desta tribuna, 
defender a aprovação ainda nesta sessão legislati-
va, da emenda que reestruturará a Defensoria Públi-
ca. Essa emenda fundamental constitucionalizará a 
Defensoria Pública, dando-lhe as prerrogativas para 
que possa exercer plenamente esse múnus, que é a 
advocacia pública, isto é, a defesa do hipossuficiente 
em nosso País.

A Defensoria Pública precisa ser valorizada. Não 
pode haver uma relação jurídica entre os hipossuficien-
tes sem a intermediação do Estado-Juiz, ou seja, sem 
a participação do Ministério Público, cuja capacidade 
postulatória é exercida por intermédio de um procu-
rador, um bacharel em Direito, regularmente inscri-
to, bem como por intermédio de um defensor público 
responsável pela investigação no processo. Portanto, 
é fundamental que aprovemos a proposta de emenda 
à Constituição que reestruturará a Defensoria Pública 
no Brasil. 

Outra matéria que considero de fundamental 
importância é o Projeto de Lei nº 3.466, de 2004, de 
autoria do Deputado Inocêncio Oliveira. Trata-se de um 
projeto que está em sintonia com o movimento nacio-
nal dos médicos, tendo em vista que visa estabelecer 
regras para melhorar a qualidade da saúde privada por 
meio da intermediação entre os profissionais de saúde 
e as empresas seguradoras de planos de saúde. Esse 
projeto foi por mim relatado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania e pelo Deputado Ronaldo 
Dimas, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
indústria e Comércio, e vem sendo aperfeiçoado, in-
clusive com acordo de todos os partidos. Esta Casa, 
portanto, deve aprovar essa matéria para que a rela-
ção entre os profissionais de saúde – operadoras e 
prestadores de saúde – e os usuários de saúde seja 
mais democrática e moderna.

Essa lei visa à proteção dos usuários, a fim de 
que tenham um serviço de qualidade, por meio do rol 
nacional de procedimentos, para que as inovações tec-
nológicas da medicina sejam incorporadas às opções 
dos segurados ao lançar mão dos planos de saúde. 
Um profissional mais bem remunerado e com relações 
mais bem formatadas melhora o atendimento final dos 
associados aos planos de saúde.

Essas são matérias que considero importantes. 
Espero que esta Casa as aprove, ainda ao final desta 
Legislatura. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência convoca os Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa para que venham ao 
plenário, pois estamos no período de Breves Comunica-
ções e aguardamos o quorum de 308 Srs. Parlamentares, 
a fim de votar, em segundo turno, a importante proposta 
de emenda à Constituição que cria o FUNDEB e dará à 
educação brasileira 4 bilhões de reais, durante 10 anos, 
num total de 40 bilhões, para fortalecer, sobretudo, o ensi-
no básico, fundamental e infantil, em nosso País. Trata-se 
de proposta da mais alta importância, que visa mostrar 
que o Brasil está em busca de se tornar uma grande Na-
ção, fazendo da educação prioridade nacional.
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A Presidência reitera o apelo para os Srs. Par-
lamentares que venham urgentemente ao plenário. 
Logo após atingirmos o quorum regimental de 308 
Deputados, daremos início à votação, em segundo 
turno, da PEC que cria o FUNDEB. No primeiro turno, 
praticamente ninguém votou contra. Houve quase una-
nimidade. Espero que agora ocorra o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje, no auditório do Clube de Engenharia do Rio de 
Janeiro, será realizada a 8ª Jornada Tecnológica da 
ELETRONUCLEAR. 

Em todas as jornadas, os organizadores do evento 
homenageiam uma pessoa pelas atividades em defesa do 
setor nuclear do Brasil. Hoje eu seria homenageado, mas 
infelizmente não pude comparecer ao evento. Fui cedo 
ao aeroporto, porém o vôo para o Rio de Janeiro atrasou 
2 vezes. Quando confirmado, não daria mais tempo de 
eu participar do evento. Como pretendia retornar ainda 
hoje a Brasília, em razão das votações importantes que 
haverá à tarde, preferi não correr o risco de não chegar 
a Brasília a tempo de participar dessas votações.

De público, gostaria de agradecer a lembrança 
e a homenagem que me estão prestando. Solicitei ao 
meu assessor Carmelo Dias que me represente hoje 
na solenidade no Clube de Engenharia.

Destaco que hoje serão apresentados naquele 
evento 3 trabalhos muito importantes. O primeiro é re-
lativo ao problema de vibração do gerador elétrico de 
Angra I; o segundo é sobre a automação do relatório 
do Projeto Nuclear e Termo-Hidráulico de Angra I; o 
terceiro é sobre soluções técnicas no projeto do Cen-
tro de Gerenciamento de Rejeitos.

Parabenizo todos os técnicos, engenheiros, cien-
tistas, que na busca do aperfeiçoamento do trabalho 
técnico-científico brasileiro apresentarão esses 3 do-
cumentos importantes para a consolidação do trabalho 
científico brasileiro na área nuclear.

Mais uma vez reafirmo a minha satisfação em ser 
homenageado no dia de hoje. Lamento que em decor-
rência dos problemas que estão acontecendo nos aero-
portos brasileiros, que são do conhecimento de todos, 
eu tenha sido impedido de participar do evento. 

Quero expressar a minha firmeza na luta pelo 
desenvolvimento da tecnologia nuclear no nosso País, 
reafirmando a necessidade de concluirmos Angra III. 
O valor das tarifas de energia oriunda dessa usina nu-
clear mostrou que ela é viável e que o Brasil precisa 
diversificar a sua matriz energética. A energia gerada 
pelo setor nuclear contribui enormemente para a di-
versificação da matriz energética brasileira.

Tenho certeza de que terminaremos Angra III, 
concretizando esse importantíssimo projeto para a con-
solidação da nossa soberania. Dessa forma estaremos 
também consolidando no País o que indiscutivelmente 
será a tecnologia do futuro. Temos muito do que nos 
orgulhar pelo que os técnicos e cientistas brasileiros 
já fizeram nessa área.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, destaco a importância da votação, em segundo 
turno, da emenda constitucional que trata do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, que se realizará nesta sessão.

Esse tema é da maior importância para o futuro 
do País, pois trata particularmente da educação para 
a infância e a juventude do Brasil. 

Quero destacar que o texto aprovado foi com-
posto por muitas mãos. A iniciativa foi do Presidente 
Lula, por meio do Ministério da Educação, mas teve a 
colaboração do Deputado Átila Lira e de todos os Par-
lamentares que compõem a Comissão Especial que 
trata da matéria. Construiu-se um caminho de unidade 
por meio do relatório da Deputada Iara Bernardi, sob 
a Coordenação do Deputado Severiano Alves. Além 
disso, temos de sublinhar a parceria de todos os Es-
tados e municípios nessa construção, além da partici-
pação da sociedade civil brasileira, particularmente do 
movimento Fundeb pra Valer, que integra a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação.

Esta campanha composta por diferentes entida-
des da sociedade civil, com destaque para a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação, 
conseguiu estabelecer, com o Parlamento brasileiro, 
um debate amplamente qualificado, contribuindo para 
que o texto agregasse a educação infantil como ele-
mento determinado por lei, como constitutivo da edu-
cação básica. A partir da aprovação desta matéria e 
da sanção presidencial, será democratizado o acesso 
à educação de qualidade, pois o Fundo atenderá por 
igual às especificidades de todas as áreas, de todas 
as modalidades da educação no Brasil, a começar pela 
educação infantil, com creches e pré-escolas, até os 
ensinos fundamental e médio. 

Mas o FUNDEB abraça também a Educação 
de Jovens e Adultos – EJA, a educação especial e a 
educação indígena. 

Quero dizer, Sras. e Srs. Deputados, que a aprova-
ção desta matéria atenderá amplamente à necessidade 
de se proteger integralmente as crianças brasileiras. 
Por meio da política educacional poderemos estabe-
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lecer uma rede voltada para a proteção integral dos 
direitos da criança e do adolescente brasileiros. Cada 
vez mais percebemos que o atendimento preventivo 
das crianças expostas a situações de violência na so-
ciedade e no ambiente familiar está vinculado à edu-
cação de qualidade, à atenção que lhes é dada desde 
a creche, portanto, desde a pré-escola.

Sr. Presidente, vinculo a aprovação do FUNDEB 
ao enfrentamento da violência contra crianças e ado-
lescentes na sociedade brasileira no período contem-
porâneo. Destaco ainda a necessidade de votarmos 
outros projetos de lei, neste mesmo sentido, que tra-
mitam nesta Casa. 

Solicitamos ao Presidente Aldo Rebelo e aos Srs. 
Líderes que se comprometam a colocar na pauta de 
votação, ainda nesta sessão legislativa, antes do re-
cesso parlamentar, os projetos de lei apontados pela 
CPMI de Combate à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Esses projetos dizem respeito a mudan-
ças no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo 
Penal e, pontualmente, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conferindo um conceito de proteção às 
crianças que englobe também a análise da sua sexu-
alidade, do seu desenvolvimento sexual. 

Num tempo em que a pedofilia é uma triste rea-
lidade, em que os meios de comunicação concorrem 
para que a abordagem sobre a violência sexual con-
tra crianças e adolescentes seja vista cada vez mais 
como natural, somos urgentemente chamados a votar 
essas matérias.

Por isso, Sr. Presidente, solicito a votação em 
segundo turno do FUNDEB. Quero ver essa matéria 
aprovada ainda hoje nesta Casa, e na próxima semana, 
antes do final deste mês, os projetos apontados pela 
CPMI de Combate à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, os quais visam à proteção à criança 
e ao adolescente no que se refere à sua sexualidade 
e ao seu pleno desenvolvimento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para que 
venham ao plenário, para que possamos atingir o quorum 
regimental de 308 Deputados e dar início à importante 
votação em segundo turno da PEC que cria o FUNDEB. 
Precisamos atingir esse quorum imediatamente.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, somamo-nos ao 
legítimo apelo de V.Exa. e convocamos a base do Go-
verno para vir ao plenário votar matéria de alto interes-
se do povo brasileiro, que tanto aguarda mais recursos 
para a educação.

Convocamos todas as Deputadas e todos os 
Deputados da base do Governo para que se dirijam 
ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina que se acionem as campainhas 
e se convoquem os nobres pares a virem ao plenário 
para votar importante matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rodrigues.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vou usar aqui uma metáfora: vimos ontem o maior 
“naufrágio aéreo” da história da aviação deste País. Foi, 
na verdade, um réquiem de problemas anunciados, de 
acontecimentos vividos pela aviação civil brasileira, que 
infelizmente o Governo não consegue conter.

E sabemos que essa não é a vontade do Pre-
sidente da República. Temos absoluta certeza disso. 
O Governo está debruçado sobre um problema ex-
plosivo, que a qualquer momento pode provocar um 
conflito entre os Poderes. Pior: temos acompanhado 
a falta de pulso e de aptidão para manter sob controle 
o Ministério da Defesa. Infelizmente a aptidão que tem 
de sobra o Ministro Waldir Pires para a política falta-
lhe, em excesso, para controlar esse problema. É um 
absurdo o que temos visto hoje, e de forma pacífica e 
passiva, o que é mais grave.

Quero relatar aqui um episódio ocorrido ontem e 
que em nenhum país do mundo pode acontecer. Pres-
tem atenção, nobres colegas e imprensa brasileira, 
que talvez não tenha atentado bem para a gravidade 
desse fato. Ontem um avião da United Airlines que se 
deslocava de São Paulo para os Estados Unidos, ao 
sobrevoar Brasília, que é uma das rotas, ou uma das 
aerovias em direção àquele país, recebeu orientação 
da torre de controle do CINDACTA 1, em Brasília, para 
que continuasse a sobrevoar o espaço aéreo de nossa 
Capital e não seguisse seu plano de vôo, por conta de 
problemas nos radares do CINDACTA 4, em Manaus. 
Pois bem, o piloto sobrevoou por quase 20 minutos o es-
paço aéreo de Brasília. Não tendo recebido orientação 
definitiva por parte da torre de comando do CINDACTA, 
entrou em contato com os Estados Unidos, via rádio 
obviamente, e de lá recebeu a orientação para seguir 
viagem. Ou  seja, a aeronave da United Airlines saiu 
de São Paulo e, desconhecendo totalmente o perigo 
que aquela orientação poderia causar, deslocou-se 
em direção aos Estados Unidos. 

Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se 
esse tipo de atitude começa a se repetir. E são de-
zenas de aeronaves estrangeiras que voam para o 
Brasil, além de aviões de empresas nacionais que 
cruzam nosso espaço aéreo. Imaginem se todos re-
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solvem, por orientação de suas diretorias, continuar 
seus vôos, sem saber a altitude, a rota e o tráfego. 
Vejam, senhores, o perigo desse vôo cego, se é que 
podemos assim chamá-lo. 

O momento é crítico. Já passou do limite. 
Ontem, ouvi um nobre Deputado pedir ao Presi-

dente Aldo Rebelo que criasse urgentemente um gru-
po de trabalho para, junto com o Ministério da Defesa 
e o Governo Federal, tentar resolver de uma vez por 
todas esse problema.

Pelas informações recebidas, já se sabe que a 
pane no sistema CINDACTA foi provocada. Foi apenas 
um ruído na comunicação, mas, conforme determinam 
as leis aeronáuticas internacionais, ruído na comuni-
cação é motivo para se suspender as operações. Hoje, 
porém, como num passe de mágica, o ruído desapa-
receu. Não foi preciso nem a presença de um técnico 
especializado da empresa italiana que nos vendeu o 
equipamento. Estamos todos perplexos. Como cidadãos 
brasileiros não podemos mais admitir essa situação.

Caro Presidente Inocêncio Oliveira, V.Exa. que vai 
para o nono mandato nesta Casa e é usuário semanal 
dos aviões que voam para o Estado de Pernambuco tem 
sensibilidade para analisar bem esses fatos. Apesar de 
muitas vezes assumir posições duras, mas corajosas, 
V.Exa., político experiente e respeitado, pode ajudar a 
resolver esse problema. Infelizmente o Governo pare-
ce anestesiado, paralisado mesmo. Esta Casa precisa 
tomar uma posição. 

Hoje à tarde, o Ministro Waldir Pires comparecerá 
à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal. Nosso desejo é que a maioria dos Srs. Parlamen-
tares participe desse debate para cobrar uma posição 
do Ministro da Defesa e do Governo, e assim possamos 
transmitir tranqüilidade à sociedade brasileira. 

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, agra-
deço à V.Exa. a gentileza de me conceder a palavra. 
Farei uma breve comunicação. 

Na semana próxima passada, ouvimos, na CPMI 
dos Sanguessugas, o depoimento dos Ministros do Pla-
nejamento, Paulo Bernardo, e da Controladoria-Geral 
da União, Jorge Hage. Naquela oportunidade, discu-
timos como melhorar o controle e reduzir os desvios 
e a corrupção – são nossas preocupações e de todos 
os que nos ouvem neste preciso instante. 

Juntamente com outros Deputados, apresenta-
mos ao Ministro nosso sentimento de fragilidade no 
momento em que destinamos uma emenda. Mesmo 
sendo cuidadosos e seletivos na indicação, como não 
tem controle sobre todo o ciclo que se inicia com o 
planejamento e vai até a execução, pode acontecer 
algum desvio. 

E quando acontece – V.Exa. sabe disso melhor 
do que qualquer outro aqui –, somos considerados 
culpados. Ou seja, a responsabilidade é nossa porque 
fomos nós que apresentamos a emenda. 

Perguntei então aos 2 Ministros presentes se 
seria possível uma auditoria das emendas por parte 
de S.Exas. O Ministro Jorge Hage respondeu que sim. 
Desde que fosse através de ofício, com a indicação de 
quais emendas, ele faria o acompanhamento perma-
nente e a auditoria. 

Isto foi feito, Sr. Presidente, exatamente ontem. 
Dei entrada ontem em um ofício na Controladoria-Ge-
ral da União solicitando que minhas emendas fossem 
auditadas e acompanhadas. 

Quero agradecer de público ao Ministro Jorge 
Hage pela maneira com que nos recebeu, além de ter 
aceitado um encargo a mais, quando sabemos que a 
Controladoria tem uma série de problemas para re-
solver. Entregar à Controladoria-Geral da União, sem 
necessidade de lei, sem decreto legislativo, sem dis-
cussão, a fiscalização, o acompanhamento e a audi-
toria dessas emendas, será um grande alívio, e com 
um detalhe a mais: isso só reforça a institucionalidade 
e o teor, digamos, do pacto fechado ontem. 

É claro que o Ministro pertence ao Governo e eu 
sou da bancada de oposição, mas entendo fundamen-
tal que a institucionalidade permeie toda e qualquer 
relação que envolva recursos públicos. 

Neste sentido, Sr. Presidente, vim à tribuna: para 
que essa nossa sugestão receba incentivo e para que 
seja dado conhecimento a todos os Parlamentares do 
que é possível fazer. 

No mais, quero agradecer a V.Exa. o tempo que 
me foi concedido, como sempre generosamente, e 
desejar um bom dia a todos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero, 
de público, parabenizar V.Exa. pela enorme contribuição 
que dá a esta instituição. Vou agora mesmo determinar 
que minhas emendas sejam encaminhadas ao Minis-
tro Jorge Hage – a quem agradeço a maneira correta 
como agiu –, para que sejam também auditadas. Todos 
nós deveríamos fazer isso, para que não houvesse a 
menor dúvida quanto à lisura daqueles que precisam 
desses recursos para fortalecer a infra-estrutura dos 
municípios e permitir que os cidadãos tenham condi-
ção de viver na sua própria terra e, com o suor de seu 
rosto e a força de seu trabalho, tenham condições de 
criar sua família. 

Parabenizo V.Exa. Vou fazer oficiar ainda hoje ao 
Ministro Jorge Hage, solicitando que minhas emendas 
também sofram auditagem, a fim de esclarecer se a 
liberação e o emprego das mesmas estão como foi 
acordado.
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O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, tenho 
certeza de que V.Exa., que é ex-Presidente desta Casa 
e atual Primeiro-Secretário, com essa atitude, com sua 
liderança e influência, está dando uma contribuição 
decisiva para que possamos, com tranqüilidade, fazer 
esse tipo de aplicação. 

Trata-se de algo que surgiu simplesmente numa con-
versa. Não reivindico qualquer autoria, mas tenho o prazer 
de saber que V.Exa., do alto da sua experiência e do cargo 
que ocupa, com a sua generosidade habitual, toma essa 
providência, que irá influenciar o conjunto desta Casa. 

Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns, Ministro Jor-
ge Hage! Vamos esperar que assim seja. 

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso me 
calar diante da última manifestação. Sendo membro 
desta Casa há 16 anos e sendo democrata, não posso 
aceitar a interveniência do Poder Executivo nas ações 
do Legislativo. 

O controle externo é realizado pelo Tribunal de 
Contas da União, e a fiscalização é feita pela Câmara 
dos Deputados. A Controladoria-Geral da União tem 
missão muito clara e específica: acompanhar previa-
mente a liberação de recursos, de ofício.

Portanto, o que ela está fazendo hoje é totalmente 
errado. Realizar a investigação a posteriori é incumbên-
cia do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da 
União e dos Tribunais de Contas dos Estados. 

Não admito isso, mas estou muito tranqüilo. O 
Governo não paga as minhas emendas, ou melhor, 
pagou de 10% a 12% das que apresentei em 4 anos, 
e somente porque o Ministro ficou tão envergonhado 
que acabou mandando liberar os recursos. 

Do ponto de vista do princípio republicano, não 
se pode dar ao Executivo essa delegação. Hoje é Jor-
ge Hage que está à frente da Controladoria-Geral da 
União; amanhã não sei quem estará no cargo. 

É preciso ter claramente definido o papel do Par-
lamento brasileiro, que caminha no sentido de tornar 
as emendas impositivas. Se este Congresso quiser ser 
altivo, tornará as emendas impositivas, cabendo única 
e exclusivamente a cada Parlamentar a responsabili-
dade de aplicar bem os recursos, assumindo o ônus 
total da prerrogativa. Obteremos o benefício da emen-
da impositiva, mas também teremos a obrigação de 
pagar, conforme ocorre nos Estados Unidos. Teremos 
o bônus e o ônus da responsabilidade de dar destina-
ção a esse recurso. Por isso é que o Parlamentar se 
transforma em fiscal dos recursos liberados por meio 
de emenda impositiva. Daí provém a independência 
do Parlamento. 

Não quero que o Parlamento se submeta a ne-
nhum outro Poder, nem ao Judiciário nem ao Exe-
cutivo. O Parlamento está na interdependência dos 
Poderes.

Faço essa observação porque entendo que, se 
houve muitos erros, a Controladoria-Geral da União é 
responsável. Ela deveria ter previsto passo a passo; 
deveria disponibilizar pela Internet informações sobre 
o preço de ambulâncias, por exemplo, de tal tamanho 
e com motor de tal potência. Deveria haver parâmetros 
na Administração Pública Federal, nos Estados e nos 
Municípios, para a definição do preço unitário do metro 
cúbico, do metro quadrado e do metro linear.

Acabo de vir do Tribunal de Contas da União. E 
lembro que existe uma página na Internet, cuja dispo-
nibilidade foi aprovada por esta Casa – www.contaspu-
blicas.gov.br –, na qual se poderia incluir dados sobre o 
controle de preços nacionais. Deveria haver parâmetros 
para a definição de qualquer preço. Por exemplo: numa 
usina hidrelétrica, o preço do metro cúbico ou do metro 
linear do concreto, do aterro ou desaterro.

Não há segredo. Basta ter vontade. O papel da 
Controladoria-Geral da União é o de estabelecer pa-
râmetros para determinada uma obra: tal preço do 
metro quadrado na Região Norte; tal preço do metro 
quadrado nas Regiões Nordeste e Sul.

Sr. Presidente, era esta a contribuição que gos-
taria de dar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exa. a contribuição, que veio no mesmo sen-
tido do entendimento do Deputado Raul Jungmann e 
deste Parlamentar.

Queremos atuar preventivamente. Queremos 
que a Controladoria-Geral da União exerça o acom-
panhamento dos gastos públicos e a verificação dos 
parâmetros definidores de preços.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este foi um 
ato de vontade e não de subordinação. Foi um ato so-
berano, de escolha, volitivo e de opção.

Deixo bem claro que, em momento algum, estou 
propondo que isso venha a ser regra. É escolha. As-
sim como V.Exa., quero reduzir a ansiedade e a vul-
nerabilidade. A Controladoria-Geral da União tem as 
condições. Não está em jogo quem a preside ou não. 
Acredito na institucionalidade do meu País. 

Nesse sentido, quero deixar bem claro que é op-
ção. Os que quiserem que o façam; quem não quiser, 
que siga outro caminho. Mas isso nos tranqüiliza.
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Sr. Presidente, mais uma vez louvo o exemplo 
que V.Exa. dá a esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado João Matos.
O SR. JOÃO MATOS (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, cumprimento V.Exa. por seu desempenho na 
função de 1º Secretário e por nos alertar, o que há 
pouco fez, sobre a importância da proposta de emenda 
à Constituição que cria o FUNDEB, que votaremos no 
dia de hoje, se Deus quiser, com o quorum necessá-
rio para aprovação. Cumprimento também os demais 
Deputados.

Trata-se, realmente, de matéria de grande im-
portância, que dará condições a Estados e Municípios 
de terem garantidos recursos para o desenvolvimento 
de ações da educação básica em nosso País. Desta 
forma, Sr. Presidente, ressalto a importância da dis-
cussão e votação em segundo turno dessa PEC, que 
trará benefícios extraordinários, elevando a qualidade 
da educação básica em nosso País.

Conclamo todos os pares a que, juntos, a partir 
do exercício do voto neste plenário, no dia de hoje, ve-
nhamos a presentear a educação brasileira com essa 
importante emenda à nossa Constituição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, com relação ao 
debate entre os Deputados Raul Jungmann e Luiz 
Carlos Hauly, do qual V.Exa. participou, também sou 
defensor de que parte do Orçamento da União seja 
impositiva, para acabarmos com a influência na libera-
ção de recursos. Isso evitaria denúncias de existência 
de lobby para a liberação de recursos.

Mas a minha vinda ao microfone deve-se a outro 
motivo. Hoje vamos escolher o representante desta 
Casa que vai compor o Tribunal de Contas da União. 
A Câmara dos Deputados tem o direito de fazer essa 
escolha política, que deve ser acompanhada pela ca-
pacidade técnica de quem está concorrendo ao cargo 
de Ministro do TCU.

Tenho o direito de me manifestar, mas quero ex-
ternar a minha discordância quanto ao método adota-
do para a escolha de Ministro do Tribunal de Contas 
da União e de Conselheiros dos Tribunais de Contas 
dos Estados. Na minha avaliação, o método está ul-
trapassado. Em muitos casos, os Tribunais de Contas 
transformaram-se em instrumentos políticos.

O método de escolha, acompanhado da decisão 
política, como ocorre hoje, não fortalece os Tribunais 
de Contas no exercício da sua função.

Apresentei proposta de emenda à Constituição 
em que está prevista a realização de concurso públi-
co para o preenchimento de vaga de Ministro do Tri-
bunal de Contas da União e também de membro dos 
Conselhos dos Tribunais de Contas dos Estados, pois 
entendo ser esse o meio mais correto, em se tratando 
de um órgão técnico que deve ter função e avaliação 
técnicas. 

Manifesto, portanto, discordância quanto ao método 
de escolha dos membros dos Tribunais de Contas.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputados, 
antes das eleições, fui procurado por associações 
representativas dos controladores de vôo e detenho 
grande quantidade de informações, das quais o Minis-
tro da Defesa precisa tomar conhecimento. S.Exa. não 
recebe os documentos necessários, mas já fui procu-
rado pelo menos 3 vezes pelos controladores de vôo, 
que apresentaram propostas. 

Sabemos que a situação está causando muitos 
dissabores aos passageiros, mas podemos resolvê-la. 
Mais impressionante é o fato de não conseguir sequer 
falar com o Ministro da Defesa, talvez por ser Depu-
tado do PFL, da Oposição. Quero apenas apresentar 
a S.Exa. os anseios da categoria e dizer que a situa-
ção vai se agravar.

Tenho documentação que traduz os anseios e 
as reivindicações de uma classe que não consegue 
ser ouvida. A situação desses profissionais está cau-
sando muitos transtornos para o povo brasileiro nos 
aeroportos, repito.

Não peço nada para mim. Quero apenas ser o 
porta-voz da categoria. São sargentos ameaçados de 
prisão a todo o momento por coronéis. Peço apenas ao 
Ministro da Defesa, tendo por base a sua vida pública, 
que me receba por pelo menos 10 minutos, a fim de 
que possa lhe mostrar as sugestões para resolver esta 
situação tão grave na área da aviação civil.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, discordo, respei-
tosamente, do Deputado Alberto Fraga. Se os con-
troladores de vôo não estão sendo ouvidos, não é 
agindo dessa maneira que suas reivindicações serão 
atendidas. 

Na verdade, estamos vivendo período de des-
controle do tráfego aéreo. Os “descontroladores de 
vôo” não podem agir dessa forma. Ontem, fiquei 9 ho-
ras entre os aeroportos de Congonhas e de Cumbica, 
e cheguei aqui em Brasília por volta das 22h. Havia 
pessoas de vários Estados há mais de 20 horas aguar-
dando vôos.
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Se os controladores querem o apoio desta Casa, 
eles o terão, mas não agindo dessa maneira.

O SR. ALBERTO FRAGA – Ninguém ouve es-
sas pessoas!

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – É claro, Depu-
tado Alberto Fraga, que houve sabotagem no dia de 
ontem. Se caíram os sistemas de rádio principal e al-
ternativo, foi sabotagem.

Na verdade, isso se deu logo após a Polícia Fe-
deral ter dito que, na queda do vôo da Gol atingido 
pelo jatinho Legacy, houve culpa dos controladores 
de vôo.

Não podemos continuar desta maneira. Ontem, 
no Aeroporto de Congonhas, a Deputada Mariângela 
Duarte falou com o Ministro Waldir Pires, com o Co-
mandante da Aeronáutica, e todos foram unânimes em 
afirmar que havia algo estranho. 

Não podemos ficar nesta situação. Acabou o tu-
rismo neste País. Ninguém mais acredita em nenhum 
horário de vôo. Acabou a tranqüilidade dos aeroportos. 
É o verdadeiro apagão aéreo. E a culpa é deles: dos 
“descontroladores de vôo”. 

Precisamos dar o basta em tudo isso. Temos de 
definir posição. Nós Parlamentares ainda encontra-
mos alternativas. Coitada da população que precisa 
voar neste País! 

A ANAC não sei se existe. Será que existe? Acho 
que não, porque o seu presidente veio a público dizer 
que é o colapso. Colapso é ele! Ele e toda a ANAC, 
porque não encontram alternativa. 

Na verdade, a Aeronáutica tem culpa; a ANAC 
tem culpa; o Ministro da Defesa tem culpa. E quere-
mos uma solução. 

Faço uma denúncia: as aeronaves da Aeronáu-
tica têm usado o VOCOM. O que é o VOCOM? Prio-
ridade de vôo. Ignoram a população, as companhias 
aéreas, todos nós. 

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, é 
preciso buscar a solução. Não podemos, em nome da 
população brasileira, deixar de dar uma resposta em 
nome desta Casa.

Ontem, no Aeroporto de Cumbica, a Deputada 
Mariângela Duarte, os Deputados Arnaldo Madeira e 
Lobbe Neto foram instados pela população a fazerem 
alguma coisa, a tomar alguma providência. Se não, 
continuaremos reféns dos “descontroladores de vôo”. 

Ontem, ficamos mais de uma hora rodando em 
círculos sobre Bragança Paulista, porque o nosso 
avião não era admitido no espaço aéreo de Brasília. E 
teve de aterrissar em Cumbica porque o combustível 
estava acabando.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, es-
pero que V.Exa., Parlamentar experiente, tome provi-
dências acerca do assunto. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não temos de 
ceder, Deputado Alberto Fraga. V.Exa. é de Brasília. 
Não tem problema.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pede aos Srs. Parlamentares que tenham 
paciência. 

(Tumulto no plenário.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – V.Exa. não 
usa avião. É fácil falar. Precisamos de avião para vir 
trabalhar!

O SR. ALBERTO FRAGA – Temos de conversar 
com os controladores de vôo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
sessão, como sempre, está sendo transmitida para 
todo o Brasil, agora através de imagem e som. Não é 
possível que a Casa que faz as leis, que tem de dar 
exemplo, presencie discussão desta natureza.

A Presidência fica constrangida com o fato, pois 
a discussão deve ser no campo das idéias e não da 
agressão pessoal.

Continua com a palavra o Deputado Arnaldo Faria 
de Sá. Peço a S.Exa. que conclua o pronunciamento 
em 1 minuto.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
apenas lamento que o Deputado Alberto Fraga, que é 
de Brasília e portanto não precisa voar de um aeroporto 
para outro para vir trabalhar, ache que está tudo bem, 
que é tudo fácil, que é só sentar e conversar. 

(Tumulto no plenário.)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Espero que a 
Mesa Diretora da Casa tome providências. Estamos re-
féns dos “descontroladores de vôo”. Há sabotagem. 

Eles diziam que os problemas de comunicação 
tinham origem nas rádios comunitárias. Agora não te-
mos mais as rádios comunitárias, mas temos a irres-
ponsabilidade dos “descontroladores de vôo”.

Espero que sejam tomadas providências; que 
o Presidente da República tome providências; que o 
Ministério da Defesa tome providências; que o Coman-
do da Aeronáutica tome providências e enquadre os 
“descontroladores de vôo”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Costa Ferreira.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a luta contra a discriminação tem gerado 
condutas inadequadas, descaminhos e incoerência. 
Políticos e ativistas, na busca de evidências, acabam 
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prejudicando os objetivos igualitários e comprometem 
direitos. Os Poderes da República precisam adotar 
uma postura isenta e laica, e não agirem em prol de 
grupos específicos.

Na luta desmedida, um Vereador maranhense 
propôs, por meio de um projeto de lei, a criação de ba-
nheiros específicos para atender ao público homosse-
xual. Um absurdo que promove segregação e prenuncia 
que as diferenças são irreconciliáveis, o contrário de 
qualquer projeto que vise à igualdade. 

Recentemente esta Casa presenciou uma ma-
nobra para aprovar o Projeto de Lei nº 5.003-A, sem 
o devido debate democrático contrariando o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados no seu art. 
157, § 3º. 

O objetivo do PL 5.003-A é promover alterações 
nos arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, e no § 3º do art. 140 do Código Penal. Ao incluir 
punição por discriminação ou preconceito de gênero 
e orientação sexual, o PL cria um precedente grave, 
que é o de exigir a tipificação de toda forma de dis-
criminação. 

Em outubro deste ano, uma juíza de Catanduva, 
interior de São Paulo, autorizou que um casal homos-
sexual masculino adotasse uma menina de 5 anos. E 
esse não é o primeiro caso no Brasil. 

Curiosamente, não se evocou a necessidade de 
um pai e de uma mãe de verdade como fator de equi-
líbrio na formação da personalidade da criança, como 
se exige em todos os outros casos. 

Volto a lembrar uma lição natural. A adoção, por não 
ter vínculo natural, exige maiores cuidados. A adaptação 
pode ser longa e conflituosa até a criança aprender a 
se sentir amada e confiante. As experiências com os 
pais de sexos diferentes preenchem uma necessidade 
básica no amadurecimento. Há situação que somente 
a mãe é capaz de atender aos interesses profundos de 
uma criança. Em outras, somente o pai.

Todas essas iniciativas pecam por seu detalhis-
mo. Não atacar as causas pode indicar mera busca 
de holofotes. Não há por que tipificar apenas algumas 
formas de discriminação, quando a Constituição esta-
belece quaisquer formas de discriminação.

A Constituição Federal estabelece como cláu-
sulas pétreas, em seu art. 5º e incisos, sobre Direitos 
e Garantias Fundamentais, liberdade e igualdade a 
todos, sem rotulações. A rotulação é um fator de dis-
criminação. Diz a Carta Magna:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações (...);

II – ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em vir-
tude de lei;

...............................................................
IV – é livre a manifestação do pensamen-

to, sendo vedado o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consci-
ência e de crença (...);

...............................................................
VIII – ninguém será privado de direitos 

por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei;

...............................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, as-
segurado o direito a indenização pelo dano ma-
terial ou moral decorrente de sua violação”.

O Manifesto Anglicano, publicado dia 30 de no-
vembro último, faz uma leitura clara da tendência an-
tidemocrática que assola o País, à guisa de pleitear 
direitos: “(...) alertamos para uma concreta ameaça à 
Liberdade Religiosa neste país, a partir de uma agenda 
heterofóbica cada vez mais adotada por setores da mí-
dia e dos Poderes da República, financiada, inclusive, 
com dinheiro do contribuinte não consultado”.

O Manifesto também faz referência à aprovação 
do Projeto de Lei nº 5.003, de 2001, que apresenta 
um conteúdo antidemocrático. O projeto “criminaliza 
todos os cidadãos que, respeitando os direitos civis 
e a dignidade da pessoa humana, ousarem discordar 
da agenda homossexual”.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
precisamos estar alertas quanto às ações pseudoli-
bertárias que, na verdade, buscam institucionalizar a 
discriminação. 

Finalizo este discurso com o seguinte trecho do 
manifesto:

“O consenso histórico das Igrejas Cris-
tãs tem ensinado que o homossexualismo é 
um desvio do projeto original de Deus... Que 
a sua inclinação é uma tentação e, a sua prá-
tica, um pecado. A heterossexualidade é nor-
mativa, e as famílias devem ser defendidas. A 
não-ordenação sacerdotal e a não-bênção so-
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bre uniões entre pessoas do mesmo sexo, e a 
não-aceitação de expressões erótico-afetivas 
dessa opção em espaços particulares é um 
direito de um dever da coerência cristã.

Necessitamos, pois, de um claro pronun-
ciamento dos Poderes Públicos (como aconte-
ceu com a Suprema Corte de Justiça do Ca-
nadá) de que esse posicionamento histórico 
das Igrejas deve ser assegurado, aos níveis 
da instituição, da hierarquia e dos fiéis, vedada 
qualquer ameaça ou criminalização”.

Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no próximo dia 12 de dezembro, vamos iniciar 
mais uma edição da Conferência Nacional das Cida-
des, aqui, no Distrito Federal.

Estamos encerrando este período legislativo, e 
eu gostaria de fazer um apelo aos Líderes de bancada, 
no sentido de chegarmos a entendimento para colocar 
em pauta a proposta de criação da Política Nacional 
de Saneamento Básico.

No decorrer desta Legislatura, o Presidente Lula 
encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei nº 5.296, 
de 2005, que recebeu inúmeras contribuições de par-
lamentares. Durante sua tramitação na Câmara dos 
Deputados, também no Senado Federal foram apre-
sentados projetos da mesma natureza. Houve enten-
dimentos sobre a matéria, e hoje aguardamos para 
votar a proposta que cria a Política Nacional de Sane-
amento Básico.

Sr. Presidente, ainda há pouco falava-se aqui 
do apagão aéreo, mas há muitos anos o País vive um 
apagão sanitário. Quero fazer um apelo às Lideranças 
para que cheguem a um entendimento e ofereçam ao 
povo brasileiro a aprovação das normas para a Política 
Nacional de Saneamento Básico. Vamos iniciar diver-
sos Governos de Estado, com novos Governadores 
eleitos. É inadmissível que as companhias estaduais 
de saneamento continuem funcionando, tendo como 
base jurídica concessões que lhes foram entregues 
por municípios brasileiros, algumas com mais de 30 
anos, já completamente caducas.

Não há por que protelar para a próxima Legis-
latura a aprovação do projeto de lei que estabelece 
a nova Política Nacional de Saneamento Básico, 
já que houve consenso entre a Câmara dos Depu-
tados e o Senado Federal. Portanto, vamos abrir o 
processo de saneamento em parceria com os muni-
cípios, tendo como exemplo a vitória da Associação 
Nacional de Serviços Municipais de Saneamento 
— ASSEMAE. 

Faço esse apelo em nome de uma política que 
leve saneamento de qualidade ao povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ao contrário do que afirmavam alguns árduos 
defensores do uso de sementes transgênicas, no sen-
tido de que o uso de agrotóxicos diminuiria conside-
ravelmente com o uso das sementes geneticamente 
modificadas, pesquisas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente – IBAMA mostram que essa tese não se 
confirmou.

Entre os anos 2000 e 2004, o consumo de glifosa-
to cresceu 95% no Brasil, enquanto a área plantada de 
soja cresceu no mesmo período 71%. No Rio Grande 
do Sul, principal pólo nacional produtor de soja trans-
gênica, o consumo de glifosato cresceu 162%, o que, 
segundo os pesquisadores, cria ervas daninhas com 
resistência cada vez maior a herbicidas, o que não so-
mente coloca em risco a saúde humana, mas também 
altera a composição da fauna e da flora brasileira.

Levantamento do IBAMA indica que os produtores 
gaúchos de soja incrementaram em 106% o consumo 
dos principais herbicidas. O volume saltou de 9,8 mil 
para 20,2 mil toneladas no período. O consumo de 
glifosato no Rio Grande teve elevação de 162%, para 
19,3 mil toneladas.

No mesmo período, a área plantada de soja no 
Estado cresceu 38% e atingiu 4,1 milhões de hectares. 
Segundo o geneticista Rubens Nodari, gerente de re-
cursos genéticos do Ministério do Meio Ambiente, essa 
área foi ocupada pela soja transgênica, o que elevou 
o consumo total de herbicidas.

Além do dano ambiental, temos que considerar 
que os agricultores ficam reféns da multinacional Mon-
santo, sendo obrigados a pagar royalties para utilizar 
as sementes transgênicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é por estes 
motivos que continuo defendendo o uso da soja orgâni-
ca e convencional, porque ajuda a garantir a segurança 
e a soberania alimentar de nossa Nação.

Sr. Presidente, solicito que divulgue este pronun-
ciamento em A Voz do Brasil e nos demais meios de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera apelo aos nobres pares para que 
venham ao plenário com o objetivo de atingirmos o 
quorum regimental de 308 Srs. Deputados. Estão as-
sinalados no painel eletrônico da Casa 233 Srs. Par-
lamentares, mas precisamos do referido quorum para 
dar início à Ordem do Dia que tem, em pauta, uma 
única matéria: votação, em segundo turno, do FUN-
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DEB. Essa é uma importante PEC que proporcionará 
ao ensino básico, ao ensino fundamental, ao ensino 
infantil e, sobretudo, às creches recursos necessários 
para seu funcionamento por 10 anos. Está previsto para 
esse decênio um total de 40 bilhões de reais que visa 
priorizar a Educação no Brasil. Trata-se de uma das 
medidas mais importantes, pois privilegia a educação 
e faz com que o País reencontre seu rumo de grande 
nação. Portanto, a Presidência reitera esse apelo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Raimundo Gomes 
de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, após esse debate caloroso, queremos 
registrar que há cerca de 20 dias visitamos, com um 
grupo de Parlamentares, o CINDACTA I, de Brasília, 
o CINDACTA de Manaus e o de Anápolis, e constata-
mos que existe dubiedade e, acima de tudo, falta de 
investimento.

Por isso, precisamos definir de uma vez por to-
das a quem compete administrar o espaço aéreo e 
esclarecer para onde estão indo os recursos das taxas 
pagas à INFRAERO. 

É claro que o Brasil pára no momento em que 
ocorre o apagão aéreo. 

Embora esse assunto seja importante, meu pro-
nunciamento de hoje não lhe diz respeito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 29 
de novembro, em solenidade no Palácio do Planalto, 
com a presença dos Governadores, Ministros de Es-
tado, representante do UNICEF no Brasil, Prefeitos 
Municipais e Parlamentares, foram anunciados os 
municípios ganhadores do Selo – Município Aprova-
do, Edição 2006.

Criado em 1999, o Selo UNICEF tem como ob-
jetivo o “estímulo à organização e ao trabalho comu-
nitário nos municípios para que as gestões se tornem 
mais inovadoras e participativas nas áreas de direitos, 
educação e saúde para crianças e adolescentes”.

Na 1ª edição, no ano 2000, o Selo contou com a 
participação de 170 dos 184 municípios cearenses, quan-
do 16% dos inscritos receberam a premiação. Em 2002, 
o número de municípios certificados alcançou 19% dos 
inscritos e, em 2004, esse percentual foi de 32,3%.

Na edição de 2006, pela primeira vez, o Projeto 
Selo UNICEF – Município Aprovado se expande para 
além do Ceará, transformando-se numa das principais 
ferramentas de mobilização do Pacto: Um Mundo para 
a Criança e o Adolescente do Semi-Árido.

Dos 1.500 municípios do semi-árido nordestino 
convidados, 1.179 aceitaram o convite e concordaram 
em perseguir metas de aumento de imunização de 

crianças, redução da evasão escolar, criação e manu-
tenção de conselhos tutelares, acesso das escolas à 
água potável, entre outros indicadores que impactam 
a vida das crianças e adolescentes.

Em pronunciamento, no dia 29 de novembro, 
no Palácio do Planalto, por ocasião do anúncio dos 
municípios ganhadores do Selo, a representante do 
UNICEF no Brasil, Marie-Pierre Poirier, ressaltou o 
sucesso desse trabalho de mobilização social que pro-
vocou mudanças substanciais na vida das crianças e 
dos adolescentes, manifestadas na redução da taxa de 
mortalidade infantil em 14,4%, na queda do percentual 
de crianças menores de 2 anos desnutridas de 9,2% 
para 6,8% e no incremento da ordem de 13,3% na fre-
qüência à escola de crianças de 4 a 6 anos.

Merece destaque, também, a elevação do grau de 
participação social: “Nos últimos 19 meses, salientou a 
representante do UNICEF no Brasil, estimuladas pelo 
Selo, quase 1 milhão e 300 mil crianças, em mais de 7 
mil escolas do semi-árido, desenvolveram projetos de 
educação ambiental. Entre os adolescentes, 700 mil 
alistaram-se como eleitores com 16 e 17 anos”.

As mudanças, que se processaram a partir do 
trabalho de mobilização junto às comunidades, pas-
sam a ter elevada significância se compararmos com a 
realidade da região do semi-árido do Nordeste, onde a 
pobreza se torna verdadeira ameaça à infância. Senão 
vejamos: “27,4 milhões de crianças vivem em famílias 
com até meio salário mínimo por pessoa; a taxa de 
mortalidade infantil é superior à média nacional em 
95%; as afecções perinatais, as infecções respirató-
rias agudas e as deficiências nutricionais respondem 
por 33,8% dos óbitos das crianças menores de 1 ano; 
a desnutrição atinge mais de 10% das crianças com 
menos de 2 anos de idade em um terço dos municípios 
do semi-árido; cerca de 350 mil crianças e adolescen-
tes entre 10 e 14 anos estão fora da escola; 1 a cada 
6 crianças de 10 a 15 anos trabalha”.

Poderíamos selecionar outros tantos indicadores 
que mostram o semi-árido brasileiro como uma região 
de contrastes. E é exatamente por isso que esse espaço 
foi eleito como uma das prioridades do UNICEF.

O semi-árido brasileiro, por outro lado, tem um gran-
de potencial humano, representado pelo seu povo forte 
e criativo, que sabe encontrar caminhos para superar as 
dificuldades e buscar soluções para a construção de um 
projeto de desenvolvimento sustentável para a região.

Em solenidade ocorrida no último dia 4, em Forta-
leza, sob a coordenação do Dr. Patrício Fuentes, Coor-
denador do UNICEF no Ceará e Rio Grande do Norte, 
foi oficializada a premiação dos vencedores. Dos 184 
municípios cearenses, 183 se inscreveram no Programa 
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Selo UNICEF. Desse universo, 151 foram classificados 
como finalistas e 41, premiados. 

Gostaria, aqui, de destacar o trabalho excep-
cional coordenado pelos governos municipais e que 
foram determinantes na conquista do prêmio, dentre 
eles os Municípios de Deputado Irapuã Pinheiro (Pre-
feito Luiz Claudenilton Pinheiro); Hidrolândia (Prefeito 
Antônio Afrânio Martins Mesquita); Horizonte (Prefeito 
Francisco César de Sousa); Paraipaba (Prefeita Joa-
na d’Arc Batista Carvalho); Guaiúba (Prefeito Antônio 
Carlos Torres Fradique Accioly).

Todavia, mesmo com a articulação dos municí-
pios e o fortalecimento dos conselhos tutelares muni-
cipais, ainda precisamos que os recursos, não apenas 
os provenientes de emendas individuais, mas os de 
bancada, sejam descontingenciados urgentemente 
para as crianças e adolescentes. 

Precisamos fortalecer a Região Nordeste.
É claro que esta Casa aprovou há poucos dias a 

recriação da SUDENE; daqui a poucas horas, vamos 
aprovar o FUNDEB. Mas precisamos descontingenciar 
os recursos, até porque também iremos votar o Orça-
mento para 2007. 

Jamais poderíamos deixar de fortalecer todos os 
recursos no tocante à criança e ao adolescente. Existe 
a Frente Parlamentar, há toda essa mobilização. O Es-
tado do Ceará sempre tem dado exemplo de parceria 
junto com o UNICEF, a fim de garantir o cumprimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Faço este registro, até porque a bancada nordestina 
precisa tomar uma posição em relação ao assunto, a fim 
de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. 

Parabenizo, na oportunidade, o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância – UNICEF pelo excelente 
trabalho desenvolvido e os Prefeitos Municipais que se 
empenharam em defesa da infância e da adolescência 
e, em especial, os 41 municípios cearenses ganhadores 
do Selo UNICEF – Município Aprovado/2006.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, população bra-
sileira que me ouve neste momento, desde 1h da manhã 
estava no aeroporto de Belém aguardando para embarcar 
no vôo para Brasília, marcado para decolar à 1h50min. Os 
funcionários da companhia aérea me disseram que o avião 
sairia atrasado, às 4h30min. Mas só saímos de Belém, de 
fato, quase às 8h da manhã. Há algo mal explicado nessa 
história. Acredito, sim, que possa estar havendo sabota-
gem, principalmente nesse episódio de ontem.

Vim para cá animado votar o FUNDEB, que, é 
bom que o povo brasileiro saiba, já foi aprovado na 
Câmara dos Deputados. A PEC seguiu para o Senado 
e lá ficou parada, porque não era interessante aprovar 

em período eleitoral matéria que aumentaria a popu-
laridade do Presidente Lula.

Mas o período eleitoral passou, e agora vamos 
finalmente concluir essa votação, que alavancará nos-
so desenvolvimento econômico e social, fazendo com 
que milhões de crianças brasileiras possam estudar, 
com direito a merenda escolar e bons professores em 
sala. Haverá mais transporte escolar e mais alimento 
na mesa das crianças, novas escolas serão construí-
das, mais professores serão contratados.

Durante a última campanha, visitei no Estado do 
Pará comunidades cujas criancinhas de 4 ou 5 anos não 
tinham sequer merenda na escola. Havia Prefeituras com 
dificuldade até para pagar o salário do professor. E dinhei-
ro para manter creches as Prefeituras não têm; aquelas 
que estão oferecendo esse serviço estão se esforçando 
muito, porque creches o FUNDEF não financia.

A partir do próximo ano, os municípios brasileiros 
receberão recursos para investir também no ensino 
infantil. É bom lembrar que algumas mães precisam 
deixar seus filhos com a empregada doméstica quan-
do vão trabalhar. Com a aprovação do FUNDEB, mais 
crianças poderão freqüentar creches, onde terão con-
forto e segurança e serão atendidas por profissionais 
preparados.

Haverá também mais jovens do ensino médio pú-
blico cursando a universidade pública, porque, quando 
se melhora o ensino público básico, aumentam-se as 
chances das pessoas que não puderam começar a 
estudar aos 2 ou 3 anos de idade e que não tiveram 
condições financeiras de freqüentar escolas particula-
res. Elas disputarão em pé de igualdade as vagas das 
universidades públicas. É difícil para um jovem que não 
pôde estudar antes dos 6 ou 7 anos e que não teve 
um bom ensino básico concorrer no vestibular com 
aqueles que estudaram em boas escolas particulares 
desde pequenos.

O FUNDEB fará uma revolução na educação des-
te País. A aprovação desse fundo será um bom mo-
mento para nós, Deputados, que atravessamos tantos 
períodos difíceis. Poderemos dizer ao povo do nosso 
Estado, às mães, aos pais, aos avós, às crianças, aos 
jovens da nossa terra que a qualidade da educação 
neste País melhorará. 

Sr. Presidente, no meu Estado, o Pará, o ensi-
no médio está numa situação de calamidade pública. 
Vamos receber recursos para aplicar também nesse 
setor, que o atual FUNDEF não financia. 

Parabéns ao Congresso Nacional e ao Presidente 
Lula. Nos próximos 10 anos, o Brasil contará com 40 
bilhões para a educação. Revolucionaremos a educa-
ção básica neste País! 
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Sr. Presidente, creio que daqui a pouco teremos 
o quorum necessário para iniciar essa votação. 

Muito obrigado. 
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. há pouco 
falava da importância de votarmos o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação — FUN-
DEB. Volto a dizer que o FUNDEB corrige um erro do 
Constituinte de 1988. 

Vejam o que diz o art. 208 da Constituição:

“Art. 208. O dever do Estado com a edu-
cação será efetivado mediante garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório (...)
IV – atendimento em creche e pré-es-

cola (...).” 

Atentem, Srs. Deputados, para o termo “obriga-
tório”, no inciso I. Há uma diferença muito grande en-
tre obrigatoriedade e atendimento. Ao longo de anos 
tratamos com descaso a educação infantil e a educa-
ção média. 

É importante lembrar, Sr. Presidente, que o FUN-
DEB é diferente do FUNDEF. O FUNDEB amplia o 
alcance do FUNDEF, corrigindo um erro histórico do 
Constituinte. A partir de agora, tanto na educação infantil 
quanto na educação fundamental e na educação média, 
a oferta de vagas será de natureza obrigatória. 

É fundamental aprovar hoje esta matéria – que 
estamos tentando votar desde ontem. Se deixarmos 
a decisão para a semana que vem, corremos o risco 
de não votá-la este ano, e o prejuízo para o Brasil será 
muito grande. 

Falo, Sr. Presidente, como Deputado da Oposição, 
mas parceiro do Governo nesta causa, porque o PDT 
tem a educação como sua bandeira número 1.

A crise no transporte aéreo, ou apagão aéreo, po-
derá trazer prejuízos incalculáveis se impedir a votação 
FUNDEB. É importante votar esta matéria hoje, mas não 
ignoramos o fato de que muitos Deputados não pude-
ram vir a Brasília por falta de vôos. Se não concluirmos 
essa votação até a próxima semana, ficará em dúvida 
a validade do FUNDEB para o próximo ano. 

Sr. Presidente, parabéns a V.Exa., por entender 
que esta matéria é importante para o desenvolvimen-
to do Brasil, sobretudo do nosso Nordeste, onde um 
professor ganha em média 350 ou 370 reais de salá-
rio. Não podemos exigir qualidade de ensino se não 
remuneramos bem os profissionais da educação. Essa 
emenda resgatará também o salário do professor.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera apelo aos nobres pares para que 

venham ao plenário. Precisamos atingir o quorum 
regimental de 308 Srs. Parlamentares para dar início 
à votação em segundo turno da importante proposta 
de emenda à Constituição que cria o FUNDEB e sig-
nificará cerca de 4 bilhões de reais ao ano aplicados 
na educação básica durante 10 anos, o que perfaz um 
total de 40 bilhões de reais.

Estão na Casa 327 Srs. Parlamentares, número 
suficiente para garantirmos o início da votação até as 
14h. Srs. Deputados, venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros 
trabalhadores, hoje, o jornal Folha de S.Paulo divulga 
numa reportagem que Lula e Alckmin receberam de 
concessionárias públicas recursos de 16 milhões de 
reais e de quase 7 milhões e 500 mil reais, respecti-
vamente. Isso é proibido por lei.

Empresas concessionárias públicas fizeram do-
ações no total de quase 90 milhões de reais. 

De onde sai esse dinheiro? Sai do trabalhador, 
que paga sua passagem de ônibus, sua tarifa de te-
lefone; de empresas concessionárias de energia elé-
trica, que cobram altas tarifas pela prestação de seus 
serviços e, nos momentos eleitorais, gratificam o Go-
verno Lula com cerca de 16 milhões de reais, o que 
é totalmente ilegal. Estamos à espera do pronuncia-
mento do Tribunal Superior Eleitoral, porque isso é 
uma ilegalidade.

Uma fortuna foi gasta na última campanha eleito-
ral. Lula gastou quase 120 milhões de reais e Alckmin 
quase 90 milhões. Esse dinheiro veio de empresas, 
concessionárias, bancos e multinacionais. Tudo isso é 
fruto da política econômica aplicada desde a época de 
Fernando Henrique Cardoso e seguida por Lula.

Os banqueiros nadaram de braçada, mas o cresci-
mento econômico do Brasil, mais uma vez, é pífio, como 
foi em 2003, 2004, 2005 e 2006. Para este ano, a pers-
pectiva de crescimento era de 4,5%; agora espera-se 
crescimento abaixo de 3%, o que significa claramente 
que a economia brasileira não está a serviço do povo tra-
balhador. Baixo investimento significa desemprego, mais 
fome, miséria e congelamento salarial para todos.

E qual é a saída proposta pelo Governo? Mais in-
vestimentos. Queremos saber de onde o Governo vai tirar 
dinheiro para o dito investimento. Será que é dos bancos? 
Não. Dos bancos que levaram 180 bilhões só de juros 
em 2006? Não. Será dos servidores públicos federais, 
que, no ano de 2007, não terão aumento salarial.

O Governo diz que vai economizar 5 bilhões de 
reais, tirados dos salários dos servidores públicos, que 
já vivem com salários arrochados, e mais, do salário 
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mínimo. O Governo encenou o salário mínimo vergo-
nhoso de 375 reais. Mas nem isso garante mais. Agora, 
já propõe 367 reais.

São 17 reais a mais para milhões de aposentados 
e outros tantos trabalhadores que recebem salário mí-
nimo; 17 reais a mais, para poder economizar dinheiro, 
que não sairia da Previdência Social, para pagar mais 
juros aos banqueiros.

E o mais grave ainda: querem também econo-
mizar dinheiro com a reforma da Previdência. Qual a 
saída? Ampliar o tempo de aposentadoria.

Mais de 100 entidades empresariais apresentaram 
ao Governo documento em que exigem a elevação da 
idade mínima para a aposentadoria. Para os trabalhado-
res, não bastam mais os 35 anos de trabalho. Eles que-
rem elevar, para homens e mulheres, para 67 anos.

O que diz Lula? “Não, nós somos contra a refor-
ma”. O Ministro Guido Mantega diz: “Não, nós vamos 
discutir com a sociedade”. E vem um projeto da socie-
dade, mas que sociedade é essa? Do high society, da 
alta sociedade, dos ricos, dos empresários, para poder 
aplicar uma reforma previdenciária que efetivamente 
atacará homens e mulheres deste País.

É daí que eles querem tirar dinheiro e não dos 
banqueiros. E é por isso que nós, trabalhadores, temos 
de estar atentos porque, com a reforma da Previdência, 
que ataca fortemente os trabalhadores – vejam bem, 67 
anos de idade – querem beneficiar os banqueiros que 
financiaram as campanhas e os seus fundos de pensão 
privados, que não terão necessidade de aposentar mui-
ta gente, porque muitos morrerão antes dos 67 anos, e 
os aposentados não terão tempo de vida suficiente para 
curtir a aposentadoria. Isso é uma vergonha!

Se o Presidente Lula pensa que fará isso impunemen-
te está redondamente enganado. A Nação tem de saber que 
a classe trabalhadora vai reagir por meio da CONLUTAS. 
Esperamos a unidade com os companheiros da Intersindi-
cal e da classe trabalhadora, para sair às ruas deste País, 
para mobilizar a classe trabalhadora, uma vez que a CUT 
hoje só faz passeata para enganar a população e vai ao 
Palácio do Planalto dizer que quer 420 reais, quando, na 
verdade, está lá para negociar mais uma vez um salário 
mínimo rebaixado, como fizeram no último ano.

Temos de ter claro que a direção desse movimento 
hoje é uma correia de transmissão do Governo, uma 
central sindical chapa-branca, à qual responderemos 
por meio do movimento sindical organizado também, 
por intermédio da CONLUTAS, da Intersindical, dos 
sindicatos que decidiram não ser correia de transmis-
são do Governo nem chapa-branca.

Vamos às ruas deste País, para derrotar a refor-
ma da Previdência e essa política econômica que leva 
dinheiro dos banqueiros para tirar do salário mínimo, 

dos aposentados e também ampliar o tempo de apo-
sentadoria para milhões de brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PFL-PE. Sem 

revisão do orador.) – Ilustre Presidente e caro amigo, 
Deputado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna porque a edição do Correio Brazilien-
se de hoje, na coluna de uma jornalista conceituada e 
séria – e por isso estou aqui para um esclarecimento 
–, registra surpreendentemente que ontem eu me teria 
retirado do plenário para não ouvir tantos elogios ao 
saudoso Governador Miguel Arraes.

Ora, Sr. Presidente, V.Exa. é testemunha, assim 
como o são tantos quantos fazem política em Per-
nambuco, que eu sempre distingui o relacionamento 
político do pessoal. Por feliz coincidência, quando fui 
Prefeito de Recife, de 1996 a 2000, os 2 primeiros anos 
da minha gestão foram coincidentes com a de Miguel 
Arraes no cargo de Governador. E naquele período 
nos aproximamos bastante. Ele tinha muita atenção 
comigo, e eu, respeito por ele. Não havia solenida-
de, nada de importante no palácio para o que eu não 
fosse convidado. À mesa, ele sempre me colocava à 
sua esquerda. Fizemos, inclusive, parceria em favor 
do Recife.

V.Exa. deve lembrar-se do chamado binário da 
Rua Amélia, em que fizemos o avanço de uma avenida 
por 2 quarteirões, a fim de que o trânsito que passa 
pela Av. Conselheiro Rosa e Silva e se espalha pelo 
Espinheiro – que era terrivelmente congestionado, por-
que ali funcionam mais de 2 grandes colégios – fluísse 
com mais rapidez.

Essa obra me dá a tranqüilidade de saber que não 
esqueci de resolver em parte os problemas viários do 
Recife, cidade de 1 milhão e meio de habitantes que, 
como disse o poeta Carlos Pena, foi “metade roubada 
ao mar, metade à imaginação”.

Sr. Presidente, eu me senti muito incomodado 
com esse registro, embora a jornalista diga que eu me 
dou bem com o Governador eleito. Eu me dou muito 
bem com S.Exa. porque também me dava muito bem 
como o seu avô, o Governador Miguel Arraes, de quem 
S.Exa. foi inclusive auxiliar direto e importante, nos 2 
Governos em que já era adulto. No primeiro, era ain-
da criança.

Quero também lembrar a V.Exa. que, enquanto o 
Dr. Arraes esteve no hospital, eu o visitei várias vezes. 
Quando morreu, estive no seu velório, prestei minha 
homenagem, fiz minhas declarações de respeito por 
ele à imprensa. E mais: ainda que eu tivesse restrições 
– e não as tinha –, jamais teria um gesto mesquinho 
para um homem que está morto. Jamais teria um ges-
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to menor para alguém que não está em condições de 
se defender.

Por tudo isso, quero que conste dos Anais desta 
Casa que jamais me retiraria do plenário em função 
de homenagens ou elogios a Miguel Arraes de Alen-
car. Continuo sendo um cidadão pernambucano e ex-
adversário que o respeita, que o conheceu de perto e 
privou de sua convivência durante 2 anos. 

Neste momento, sinto-me muito triste, porque os 
pernambucanos que lerem essa coluna vão imaginar 
que o Roberto Magalhães que conheceram não é o 
que está ali retratado. Temo que possam pensar que 
eu mudei. Mas V.Exa. sabe que não mudei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-

ro dizer que testemunho tudo o que o Deputado Ro-
berto Magalhães disse. Trata-se de homem, cidadão 
e político correto, sério e decente. A maneira séria e 
retilínea de se conduzir é um de seus atributos princi-
pais. Tive a felicidade de conviver com S.Exa. quando 
foi Governador e convivo na condição de colega nesta 
Casa. Posso dar o testemunho de que S.Exa. seria in-
capaz de qualquer gesto menor em relação a qualquer 
pessoa, sobretudo ao grande ex-Governador Miguel 
Arraes de Alencar.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
ratificar as palavras de V.Exa. e dar o meu depoimento. 
Jamais o Deputado Roberto Magalhães se ausentaria 
do plenário em função de homenagens ou elogios a 
Miguel Arraes. S.Exa. sempre teve excelente relação 
com o Governador, e sempre houve respeito mútuo 
muito grande. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alen-
car, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há co-
lunistas desavisados, talvez, como o que interpretou 
de forma muito equivocada suposta desavença entre 
o Deputado Roberto Magalhães e a histórica figura do 
ex-Governador Miguel Arraes. 

Quando questionamos a cláusula de barreira, de 
desempenho para uns e de asfixia para outros, não es-
tamos, absolutamente, querendo supervalorizar repre-
sentação pequena ou diminuta, mas garantir o direito 
à existência de partidos recém-criados, a exemplo do 

PSOL, e de partidos de tradição doutrinária e ideoló-
gica, a exemplo do PV e do PCdoB.

O ato de juntar vários partidos e pequenos per-
centuais para superar a cláusula de desempenho, 
como vem sendo feito por algumas agremiações, é 
um expediente da tradicionalíssima esperteza política. 
Grandes partidos não estão livres do nanismo fisioló-
gico do partido clientelista sem doutrina, sem eixo e 
sem programa. Por isso, nosso pleito não visa a ter 
somas altíssimas do Fundo Partidário nem tempo ex-
cessivo de televisão, mas, sobretudo, funcionamento 
parlamentar. 

Se alguém é empossado, tem plenos direitos, a 
exemplo de qualquer outro Deputado ou Senador, de 
exercer seu mandato nos Estados e neste Congresso 
Nacional. Se foram eleitos 1, 2 ou 3 partidos e os votos 
de apenas 32 dos 513 Parlamentares que comporão 
a nova Legislatura foram individuais, ou seja, aqueles 
mandatos foram conquistados sozinhos, esses votos 
e essas representações são partidários. Encaminhar 
as votações importantes, ter o mínimo de estrutura de 
liderança, proporcional ao tamanho da bancada, é o 
que pleiteamos. Nada mais do que isso.

Queremos também que recursos do Fundo Par-
tidário, tão almejados por certas agremiações e que fi-
cam na mão de pessoas de duvidosa reputação – quem 
sabe? –, tenham sempre destinação muito transparente 
e que não exista esta desproporção: para alguns 20 mil 
reais e para outros 20 milhões de reais. Isso não nos 
parece justo para que haja a possibilidade de agremia-
ções novas poderem crescer numa democracia. É só 
isso. Ninguém quer a desproporção ou a igualdade de 
condições. Os 4 grandes partidos desta Casa serão 
PMDB, PT, PSDB e PFL. Agora, queremos a diversi-
dade partidária.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, em relação à crise da hora e do 

momento, o Deputado João Fontes disse bem que o 
Governo Lula, a quem o partido dele com certeza apoia-
rá, estranhamente, gastou mais de 10 milhões de reais 
em empreendimento pirotécnico e um tanto quanto mi-
diático para mandar um brasileiro à Lua. Pelo que sei, 
essa pessoa saiu da Aeronáutica e agora se dedica a 
dar palestras. Isso é bem do jeito da sociedade contem-
porânea – uma sociedade da aparência, dos grandes 
espetáculos, midiática. No entanto, essa crise do setor 
aéreo é, em boa parte, fruto de descuido, desatenção 
e falta de planejamento. E essa modalidade de vôo, 
para nós, da elite brasileira, tem-se ampliado, o que é 
bom, mas há falta de estrutura muito grande.

Daqui a pouco, creio eu, o Ministro Waldir Pires 
aqui estará. S.Exa. é pessoa honrada, séria, mas a ver-
dade é que, nesse âmbito, não sei se por divergências 
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com os setores militares, há algo muito confuso. Refiro-
me sobretudo ao direito do cidadão à informação, ou 
seja, saber se seu vôo foi cancelado ou se atrasará. É o 
mínimo que se exige. O povo sofredor já sabe, quando 
pega o trem ou o ônibus ao fim do trabalho, nas gran-
des cidades, que vai levar 2 ou 3 horas para chegar a 
sua casa. E não deve acomodar-se a essa situação, 
mas cobrar transporte de massa eficiente.

Os usuários desse transporte mais elitizado que 
é o avião – inclusive nós, por necessidade – não po-
dem ficar à mercê de um quadro de avisos nos aero-
portos, que aliás não têm a menor coerência. Ontem, 
só entrei no avião porque duvidei do quadro de avisos 
que dizia “check in aberto”, enquanto era embarque 
imediato e as portas estavam se fechando. É um caos, 
uma bagunça! Há falta de autoridade democrática e 
competente nesse setor. Sobretudo, faltam esclareci-
mento e informação.

Tratarei agora de outra questão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dirijo-me 

aos pequenos mineradores que defendem o Estatuto 
do Garimpeiro. Na semana passada, pedimos a retirada 
da urgência desse projeto, mas agora, tendo recebido 
vários esclarecimentos das entidades dos garimpeiros, 
entendemos que, sem prejuízo de uma ou outra cor-
reção que emendas possam fazer, o Estatuto merece 
nossa consideração e aprovação.

Jamais vamos aceitar – expliquei isso ao Depu-
tado Inocêncio Oliveira, na quinta-feira passada – que 
conste da pauta, sobretudo às quintas-feiras, matéria 
que gere qualquer tipo de polêmica sem que o Plená-
rio inteiro esteja presente para discuti-la e deliberá-la. 
Precisamos ter sempre cautela, senão vamos apro-
var gato por lebre, o que não é bom para o processo 
legislativo.

Ao encerrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro análise feita pelo Vereador Eliomar 
Coelho, da cidade do Rio de Janeiro, pelo Deputado 
Estadual Marcelo Freixo e por mim sobre o PSOL, 
que está nascendo, vai brilhar e não vai acabar, com 
ou sem cláusula de barreira, sobre o último processo 
eleitoral e sobre uma democracia dos muito ricos, que 
parece estar consolidando-se no Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR:

OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DO PSOL 
(reflexões e propostas para o debate)

I – O PSOL e as eleições: no limite do possível; 
aquém do necessário!

O PSOL superou seus desafios iniciais. Formou-
se como um movimento político com intensidade sufi-
ciente para criar uma legenda partidária que acolheu 

o conjunto da esquerda socialista brasileira não mais 
representada pelo PT e que não via em outras agre-
miações já existentes um espaço de atuação política. 
Um segundo desafio foi ultrapassado graças ao em-
penho de militantes e de algumas lideranças locais e 
nacionais, entre as quais a senadora Heloísa Helena 
tem destaque central: a conquista do registro eleito-
ral. O desafio seguinte era o de disputar as eleições, 
firmando-se como uma alternativa de esquerda no ce-
nário nacional tão impregnado de apatia e ceticismo. 
Além disso, enfrentar os obstáculos colocados pela 
cláusula de barreira.

Desafios muito difíceis de serem superados, e 
que foram enfrentados numa conjuntura que apon-
tava para uma disputa polarizada entre PT e PSDB, 
que reforçava a mesmice da política e o desencanto 
com a mudança. Tentar colocar uma gota de crítica e 
diferença, com um discurso socialista, sem que isso 
representasse um desastre eleitoral era, com certeza, 
um grande desafio para o PSOL no processo eleitoral. 
Essa foi mais uma prova parcialmente superada.

O PSOL chegou ao momento das eleições com 
alguns poucos milhares de militantes (em boa parte 
sindicalistas do setor público), com um peso significa-
tivo na juventude e com presença parlamentar: uma 
senadora, sete deputados federais e quatro deputados 
estaduais, além de poucas dezenas de vereadores. 
De qualquer maneira, como uma força minoritária, o 
PSOL teve uma participação eleitoral mais significativa 
do que sua fragilidade organizativa e sua base social 
sugeriam, graças, principalmente, à popularidade e ao 
carisma da senadora Heloísa Helena. 

Nos primeiros meses do ano, antes do início da 
campanha, as pesquisas eleitorais davam à sua can-
didatura entre 4 a 6% das intenções de voto e a co-
locavam em terceiro lugar na disputa presidencial. A 
partir de julho, os meios de comunicação começaram 
a dar espaço para o tema das eleições (especialmente 
as eleições presidenciais). Os candidatos a presidente 
passaram a ter alguns minutos por dia nas redes de 
TV (especialmente na maior rede do país, a Globo). A 
desproporção da cobertura pela mídia reduziu-se. Isto 
impulsionou de forma decisiva a candidatura de He-
loísa Helena, que chegou a ter em meados de agosto 
12% do total de votos nas pesquisas eleitorais (o que 
correspondia, descontando-se os que anunciavam a 
intenção de votar em branco, de anular o voto ou que 
diziam não saber em quem votariam, a 14% ou até 
15% dos votos).

No entanto, a partir do começo da propaganda 
eleitoral oficial na TV (15 de agosto) e da entrada em 
cena das grandes máquinas eleitorais, este quadro 
relativamente favorável deixou de existir. Passou a ter 
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peso decisivo a enorme desproporção entre os recur-
sos materiais e organizativos mobilizados pelos dois 
maiores blocos políticos – o bloco em torno de Lula 
e o bloco PSDB-PFL – e a Frente de Esquerda. Esta 
desproporção se ampliou com o tempo que a legisla-
ção atribui a cada uma das forças políticas no horário 
oficial de campanha política nas TVs e nas rádios (o 
critério de distribuição do tempo se baseia no número 
de eleitos pelos partidos nas eleições de 2002, quando 
o PSOL ainda não existia).

Por outro lado, a fragilidade organizativa do PSOL 
e da Frente de Esquerda inviabilizava a incorpora-
ção de todos os que se aproximavam da campanha 
e queriam colaborar com ela. Parte do eleitorado que 
estava se identificando com a candidatura de Heloísa 
Helena percebeu que sua sustentação era demasiado 
frágil para constituir uma alternativa real. A pressão do 
voto útil passou a se manifestar, especialmente nas 
últimas semanas, quando a distância entre Lula e Al-
ckmin diminuiu, e passou a existir a possibilidade de 
um segundo turno.

Outra razão para as dificuldades da campanha da 
Frente de Esquerda é que sua debilidade organizativa 
implicava também uma importante fragilidade política. 
Não foi possível construir uma direção política unificada 
para a campanha nacional e na maioria dos estados. 
Possivelmente a conseqüência mais séria desta fragili-
dade foi que não se tenha concluído a redação do pro-
grama de governo da Frente (foi divulgado apenas um 
manifesto), por divergências internas do PSOL, e deste 
com os outros partidos da Frente. Isto não significa que 
Heloísa Helena e diversos outros candidatos do PSOL 
e da Frente não tenham apresentado alternativas pro-
gramáticas para o país. O fato de não haver um docu-
mento programático oficial aprovado, no entanto, reduziu 
o impacto desta apresentação de alternativas e tornou 
as candidaturas da Frente de Esquerda vulneráveis a 
críticas dos adversários e da imprensa.

Outra limitação política da campanha de Heloísa 
Helena é que ela falou muito mais na primeira pessoa 
do que como representante de um projeto político ou 
de um processo de lutas sociais. De certa forma, isto 
era inevitável: tratava-se de uma candidatura que tinha 
impacto nacional, com um projeto político ainda no início 
de sua construção, que ainda não tinha construído uma 
direção coletiva, e num momento de baixa mobilização. 
Além disso, a lógica da disputa à presidência é esta: são 
os candidatos que concorrem, e não seus partidos ou 
frentes. Não há dúvida, no entanto, de que esta foi uma 
debilidade política importante da campanha.

De qualquer maneira, Heloísa Helena conseguiu 
uma votação expressiva. Foram 6,85% dos votos váli-
dos, cerca de 6,6 milhões de eleitores que enxergaram 

a alternativa que a Frente apresentou para disputar as 
eleições. A conjuntura desfavorável, o tempo de exis-
tência do partido e a situação de crise da esquerda 
com o Governo Lula reforçam a importância deste re-
sultado. Os votos obtidos por Heloísa, 6.575.393 (1,56 
milhões em São Paulo, 1,42 no Rio de Janeiro, 579 
mil em Minas Gerais e 440 mil no Rio Grande do Sul), 
foram, principalmente, votos de apoio a uma política 
ética e antineoliberal e representam, na difícil situação 
da esquerda, uma vitória, dialogando com setores da 
Igreja, funcionalismo público, trabalhadores organi-
zados, parcelas da classe média e da universidade. 
A significação deste resultado fica ainda mais clara 
quando levamos em conta que ela teve mais de 17% 
dos votos no estado do Rio de Janeiro e 25% dos votos 
em Maceió, sua cidade, em região das mais beneficia-
das pelos programas assistenciais do governo Lula e 
onde ele teve suas maiores votações.

Infelizmente, a votação geral do PSOL – bem 
como da Frente de Esquerda – não acompanhou a de 
Heloísa, um dos aspectos que comprova a debilidade 
do partido (e da Frente). Onde tivemos candidaturas a 
governos de estado capazes de sustentar um debate 
político amplo, conseguimos capitalizar uma parte sig-
nificativa da votação de Heloísa. Foi o caso do Distrito 
Federal e do Pará, com as candidaturas, respectiva-
mente, de Toninho e de Edmilson, que ultrapassaram 
4% dos votos válidos; do Ceará, onde Renato Roseno 
teve 2,75% dos votos válidos (mas ultrapassou 7% dos 
votos na capital, Fortaleza) e de São Paulo, com Plínio 
Sampaio, que teve 2,5% (o que representa meio milhão 
de votos). Mas na maioria dos estados os candidatos 
majoritários pouco passaram de 1% dos votos, ou se-
quer atingiram este percentual. 

As candidaturas proporcionais do PSOL soma-
ram nacionalmente, para deputado federal, 1,149 mi-
lhões de votos, 1,4% dos votos válidos, ficando muito 
longe da cláusula de barreira de 5%. Elegemos três 
deputados federais (Luciana Genro no Rio Grande 
do Sul, Ivan Valente em São Paulo e Chico Alencar 
no Rio de Janeiro) e três deputados estaduais (Gia-
nazzi e Raul Marcelo em São Paulo e Marcelo Freixo 
no Rio de Janeiro). O PSTU não elegeu ninguém e 
o PCB elegeu Jorge Souza deputado estadual no 
Amapá. São resultados que precisam ser avaliados 
a partir do fato de ser a primeira eleição que o PSOL 
disputa, mas, se comparamos com a situação que 
o partido tinha antes das eleições, houve um re-
cuo. Isso se explica, antes de tudo, pela pequenez 
e fragilidade organizativa do PSOL, e pela enorme 
dificuldade de unidade na ação. Faltou ao PSOL a 
capilaridade para lançar candidatos em número su-
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ficiente para estar presente nos meios sociais e em 
regiões fundamentais.

É verdade que outros fatores precisam ser levados 
em conta quando analisamos as eleições e o desem-
penho do Partido. O resultado do primeiro turno indicou 
uma guinada ainda mais conservadora do eleitorado. A 
política econômica continuísta, as alianças fisiológicas e 
os graves desvios éticos e ideológicos de petistas e de 
altos funcionários do governo destruíram a esperança 
de um enorme contingente da população. Acabaram 
por gerar um misto de revolta, apatia e ceticismo que 
explicam o retorno de figuras execráveis ao primeiro pla-
no da política brasileira e a grave perda de espaço do 
voto de opinião. Em uma campanha marcada por regras 
que não inibiram o uso das máquinas administrativas 
e o abuso do poder econômico, na qual os escândalos 
deslocaram o debate eleitoral para as páginas policiais, 
pode-se dizer que Heloísa Helena e os candidatos da 
Frente de Esquerda simbolizaram o empenho de trazer 
à baila as grandes questões nacionais e em mostrar as 
graves ameaças que pesam atualmente sobre a classe 
trabalhadora e sobre a Nação.

Nessa quadra política, tão poluída pelas sujeiras 
de antigos e novos baluartes do neoliberalismo, seria 
muito difícil impor uma dinâmica de politização. Isso 
foi ainda mais difícil com a desorganização do Partido. 
Ainda que se tenha superado etapas importantes do 
processo de construção do PSOL, como a sua funda-
ção e legalização, as suas instâncias não foram cons-
truídas, nem nos grandes centros políticos. Isso, por 
sua vez, implicou em um quadro de dificuldade progra-
mática e baixa densidade de vinculação à base social 
que dá razão à existência do partido. Esses foram os 
principais problemas nessa eleição: enfrentar um pro-
cesso eleitoral sem vida orgânica real, sem programa 
e sem uma relação ampla com os setores explorados 
e marginalizados.

O resultado final com 3 deputados federais e 3 
deputados estaduais, ficando abaixo da metade da re-
presentação que tinha o Partido, sem superar a cláusula 
de barreira, coloca um quadro muito desfavorável para 
a ação política no próximo período. Ainda que isso seja 
um sério problema, não é o mais relevante. As ques-
tões que mais devem nos preocupar são: a) a distância 
da votação da Heloísa em relação aos proporcionais 
e a grande parte dos candidatos ao Governo; b) a in-
capacidade do partido se apresentar minimamente 
organizado; c) o fato da posição do PSOL não fazer a 
menor diferença para a disputa no segundo turno dos 
estados e para presidência; d) a ainda fraca adesão 
de base social que tem o partido; e) o fato de que os 
poucos núcleos existentes e das poucas instâncias 

razoavelmente construídas não terem funcionado du-
rante o processo eleitoral.

Nesse quadro, a nota da Executiva Nacional do 
PSOL, dois dias após o primeiro turno, e a forma como 
a reunião foi convocada e realizada pouco ajudaram. 
Precisava-se, ao menos nesse momento, uma prática 
que resgatasse um debate aberto e participativo e que 
derivasse em decisões que conseguissem dialogar mais 
adequadamente com a base social que se pretende 
organizar e representar. Uma decisão às pressas, com 
conteúdo proibitivo, sem diálogo razoável com o que 
tem de orgânico no partido e muito menos com os se-
tores sociais que já se enxergam no PSOL, não serviu 
como instrumento de política: foi uma proclamação de 
auto-isolamento. 

As eleições gerais no país, que deram a Lula 
mais quatro anos de governo, foram marcadas pela 
mediocrização da política e pela redução do eleitorado 
à condição de espectador da “olimpíada dos telhados 
de vidro”. Há uma espécie de “centro conservador” que 
proclama generalidades absolutamente insuficientes 
como projeto de Nação: crescimento econômico, di-
minuição da pobreza, abertura aos mercados mun-
diais. E que fala e pratica a linguagem dominante do 
neoliberalismo: superávit primário, ajuste fiscal, risco-
Brasil, nenhuma turbulência. Os grandes banqueiros, 
na voz de Olavo Setúbal, abençoam esse conserva-
dorismo. Mesmo tendo que admitir que Lula adotasse 
uma retórica à esquerda (e que com isso conseguiu, 
inclusive, diminuir a votação que Alckmin havia obtido 
no primeiro turno das eleições).

São limitações objetivas que definem o sentido 
geral do resultado eleitoral. Não existe vitória política 
de um partido sem a vitória política da base social que 
pretende organizar e representar. E os setores explo-
rados e marginalizados saíram mais fracos política e 
institucionalmente desse processo eleitoral. Leituras 
triunfalistas dos resultados políticos desse processo 
eleitoral podem levar o PSOL a constituir, equivoca-
damente, uma separação entre estrutura partidária e 
base social de apoio. Esse equívoco tende a empurrar 
o Partido para a burocratização, o gueto, a auto pro-
clamação. Elementos que não constituem uma ferra-
menta vigorosa na disputa de hegemonia em busca 
da transformação socialista do Brasil.

Admitir os limites, as debilidades, as fragilida-
des é tão importante quanto não se deixar levar pelas 
águas do derrotismo e da disputa internista que acaba 
por esquecer os objetivos estratégicos da existência 
do Partido. O PSOL existe para derrotar o capitalismo 
e suas variáveis conjunturais; existe para superar as 
limitações da democracia representativa; existe para 
construir um poder sustentado em práticas de demo-
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cracia direta com real participação das massas; existe 
para construir o socialismo. Isso não se faz sem um 
partido organizado, militante, com núcleos de base, 
com as instâncias funcionando, com diálogo perma-
nente, politizador, educativo, respeitoso e democráti-
co com os movimentos sociais que representam os 
setores populares. 

Analisar o processo eleitoral tem como contrapar-
tida identificar os desafios das lutas sociais e da cons-
trução partidária nesse período aberto pelas eleições. 
Compreender que há uma intensificação do avanço 
dos conservadores coloca para o Partido grandes res-
ponsabilidades. O PSOL precisa ser um partido crítico, 
criativo, democrático, com funcionamento real, com in-
tervenção nas lutas sociais, com verdadeira aderência 
na base social, razão pela qual existe. Passamos por 
uma etapa, mas estamos ainda vivendo um ciclo de 
derrotas progressivas da classe trabalhadora. Nosso 
desafio está em equilibrar as forças e inverter as cor-
relações. Para isso precisamos de organização, pro-
grama e movimento de massas no país.

II – PSOL: um partido socialista para o século 
XXI.

O projeto do PSOL foi, desde o início, a retoma-
da de uma luta antiga pela construção de um grande 
partido socialista, libertário e plural. No quadro de cri-
se e fragmentação determinada pelo desencanto com 
o governo Lula, ele se constituiu como abrigo para a 
esquerda socialista brasileira. Foi legalizado por um 
esforço prodigioso de militância e se apresentou nas 
eleições gerais de 2006 como um fato novo e impor-
tante ponto de referência da política transformadora. 
Passado o momento eleitoral, a tarefa agora é dar 
continuidade ao processo ainda inicial de construção 
partidária, conservando o ímpeto e a nossa marca de 
nascença. É preciso reunificar a esquerda brasileira, 
respeitando suas posições e valorizando suas diferen-
tes experiências. Consolidar o PSOL é forjar, na luta, 
um partido capaz de defender de forma intransigente 
e competente os interesses populares e, ao mesmo 
tempo, recusar qualquer tipo de isolamento sectário.

1) Um partido democrático e de massas. 
A democracia do PSOL deve se expressar na re-

lação com sua militância e com a base social de sus-
tentação do Partido. Isso exige o pleno funcionamento 
das instâncias. É necessário criar direções em todos 
os níveis, organismos setoriais e núcleos de base com 
funcionamento regular e permanente. Essa prática 
interna deve se voltar para a ação contra o capital em 
todas as esferas e pela transformação mais radical 
da sociedade atual. Expressão do movimento popular 
organizado e portador de compromisso ativo de re-
novação radical das práticas políticas, o partido deve 

combinar a disputa política institucional com a presen-
ça combativa de uma militância que opera diretamente 
no tecido social. Onde houver luta ativa e esforço de 
auto-organização democrática da sociedade lá estará a 
militância do Socialismo e Liberdade. Um partido que, 
com estrutura minimamente profissional e inteiramente 
transparente, disputa eleições e conquista mandatos 
para colocá-los a serviço da luta pela transformação 
social. Um partido que não tem vocação para o gueto 
doutrinário nem se contenta com a sobrevivência de 
seita, desligada do movimento político real.

2) Um partido contra a opressão.
A luta contra todas as formas de discriminação 

é parte integrante da luta pelo socialismo. O combate 
à opressão das mulheres, gays e lésbicas e ao racis-
mo são parte fundamental da luta pela emancipação 
humana. A superação do capitalismo é uma condição 
necessária, mas não implica em desaparecimento au-
tomático do sexismo, do racismo e da homofobia. Os 
elementos mais conseqüentes destes movimentos são 
parte constitutiva da luta anticapitalista, indispensáveis 
a ela e precisam ter sua autonomia respeitada. Não 
existe liberdade humana no capitalismo e não poderá 
existir socialismo sem a mais profunda forma de liber-
dade dos homens e mulheres. 

3) Um partido internacionalista. 
A luta dos trabalhadores contra o capitalismo é 

internacional. É fundamental que o PSOL estabeleça 
relações concretas de colaboração com outros partidos 
da mesma natureza na América Latina e no Mundo, 
para trocar experiências e impulsionar um novo sen-
timento de solidariedade internacional dos trabalha-
dores. Um partido que valoriza as distintas tradições 
socialistas e que procura se apropriar do patrimônio 
comum acumulado na luta dos trabalhadores pela su-
peração do capitalismo.

4) Um partido ambientalista. 
O capitalismo implica necessariamente uma 

relação predatória e irracional com a natureza, que, 
nos padrões atuais de consumo, exigiria dois pla-
netas para atender às demandas da humanidade. 
E o socialismo que queremos não pode ser prisio-
neiro do “produtivismo”, com seus efeitos devasta-
dores como o superaquecimento, por um lado, e a 
escassez de água potável, por outro. Logo, a luta 
ambientalista conseqüente é e só pode ser uma 
luta anticapitalista. No estágio atual do imperialis-
mo tal compreensão é ainda mais importante, pois 
a reprodução ampliada do capital exige o aprofun-
damento da destruição das condições de vida na 
terra. E as conseqüências desastrosas deste siste-
ma se fazem sentir por todo o globo e de maneira 
mais aguda nas regiões mais exploradas, onde a 
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falta de água limpa mata cinco vezes mais do que 
a AIDS e representa o dobro da letalidade da ma-
lária, por exemplo.

5) Um partido antiburocrático. 
A cristalização burocrática é uma ameaça perma-

nente ao movimento dos trabalhadores e à vitalidade 
de suas organizações. Ela não afeta apenas as dire-
ções partidárias. Ela se apresenta no núcleo de base 
que só exista para a luta interna ou que seja exclusivo 
de uma tendência (ou visão partidária), nos gabinetes 
parlamentares, na estrutura dos sindicatos e movi-
mentos populares. A permanente ação de massas, o 
combate às seitas, a formação política dos militantes, 
o vínculo com as condições reais de vida dos traba-
lhadores, mecanismos de controle dos representantes 
pelos representados, orçamento partidário participativo 
e revogabilidade dos mandatos são elementos objeti-
vos e subjetivos fundamentais para que se enfrente o 
fenômeno da burocratização.

6) Um partido de militância. 
O ativismo militante é o elo de ligação do partido 

com a luta transformadora da sociedade. Um partido 
que não se concebe como meramente parlamentar, 
que não quer ser governado por notáveis com voto de 
massa, depende do ativismo militante para garantir o 
seu poder transformador. Partido de militância tem vida 
interna intensa. Sem o exercício continuado da demo-
cracia interna, o partido de militância se transforma 
numa cidadela vazia. “Garantir a máxima democracia 
interna significa debate sem discriminação, respei-
tando todas as correntes de opinião e sobretudo as 
minorias, criando um ambiente fraterno e de respeito 
que produza saudável clima partidário” (preâmbulo 
ao estatuto do PSOL). Na democracia interna, a partir 
da livre manifestação das diferenças e do embate de 
idéias, se definem as propostas concretas e a unida-
de de ação prática do partido. Isso implica em que os 
militantes, independente de seu agrupamento ou não 
em correntes, devem participar plenamente da vida 
partidária e das decisões do partido.

7) Um partido de núcleos. 
Um partido transformador tem o seu centro vital an-

corado nos núcleos de base. Ampliar nossos núcleos de 
base, criando espaços novos de construção partidária, 
seminários, oficinas de trabalho, centros de formulação de 
políticas publicas capazes de arejar o debate e envolver 
filiados e simpatizantes na vida permanente do partido. 
Adoção de formas rápidas e eficientes de comunicação 
entre as instâncias do partido, com a construção de uma 
malha informatizada capaz de articular diretórios, ban-
cadas e núcleos, inclusive os de estudo e formulação de 
políticas públicas. Está nos núcleos, como forma mais 
arrojada de democracia direta, a possibilidade de se ar-

ticular uma educação política com práticas para além do 
capitalismo. A construção de núcleos de base do partido 
deve ser, portanto, uma orientação central.

8) Um partido de formação de quadros. 
Agir e estudar são desafios para o militante da 

transformação social. Esta é a forma de elaborar pro-
postas para fazer avançar a luta social, tanto no setor 
específico em que se atue, quanto na sociedade como 
um todo. Estimular o estudo das teorias, combinado 
com a luta prática, é uma forma de desmistificar a visão 
de que só alguns têm capacidade de dirigir as lutas 
sociais e políticas e para não estimular o tratamento 
voluntarista de questões mais complexas da transfor-
mação social. O esforço teórico da permanente “leitura 
do mundo”, com suas velozes mudanças tecnológicas 
e científicas, contribui para não se privilegiar, como 
tantas vezes acontece na esquerda, a disputa inter-
na, ao invés de polarizar os movimentos populares na 
construção de uma plataforma democrática comum. Só 
assim construiremos um partido formulador e ativo, ca-
paz de impulsionar os movimentos sociais de massas, 
respeitando suas especificidades e autonomia, na luta 
coletiva pelas mudanças estruturais. 

III – O PSOL e as lutas da conjuntura.
O PSOL, reafirmando seu horizonte socialista, e 

sem se amesquinhar no intestino grosso da pequena 
política, vai, reconhecendo sua debilidade, inserir-se 
nas lutas sociais em curso. Para aprender com elas e 
também animá-las, buscando construir uma pauta co-
mum à oposição de esquerda e ajudar a constituir uma 
frente popular, democrática e antineoliberal, buscando 
reativar a luta de massas. Ela norteará, na conjuntura 
adversa, nossa atuação política cotidiana. Ela será a 
base programática de todas as conversas políticas que 
desenvolveremos.

Como substância para o diálogo com as forças 
políticas nacionais, em especial os movimentos popu-
lares e outros partidos e organizações de esquerda, 
oferecemos uma contribuição a esta Plataforma de 
Lutas com os seguintes pontos:

1) Avanço na democratização da propriedade 
através da ação popular direta, apoiando a ocupação 
dos imóveis abandonados, de latifúndios improdutivos 
e a luta contra a farra dos transgênicos e a supremacia 
absoluta do agronegócio, alavancando assim a imple-
mentação de metas das reformas agrária — 1 milhão 
de famílias assentadas até 2010 — e urbana, consti-
tuindo um grande movimento nacional, com base em 
cada estado, contra a criminalização da pobreza e das 
maiorias sociais.

2) Avanço na democratização institucional de to-
das as instâncias de poder através do protagonismo 
popular, com forte denúncia da relação fisiológica e 
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corrompida de Executivos com Legislativos, sob o dis-
farce da “governabilidade”; regulamentação e utilização 
de instrumentos constitucionais como o plebiscito e o 
referendo; cobrança de transparência nos negócios 
públicos e de uma reforma política que institua, entre 
outros elementos centrais, a fidelidade partidária pro-
gramática, o financiamento público exclusivo de cam-
panhas, a revogabilidade dos mandatos e a limitação 
das reeleições.

3) Intensificação da luta pela democratização dos 
meios de comunicação de massa, apoiando jornais, 
rádios e TVs comunitárias e de outras entidades de tra-
balhadores, combatendo o vigente monopólio dessas 
concessões públicas, reforçado pela forma de escolha 
do novo padrão da TV digital, e estabelecendo a su-
pervisão social sobre a programação, a fim de que ela 
resgate nossa riqueza étnica e cultural e tenha limites 
na publicidade de indução ao consumo individualista 
como sentido de vida.

4) Avanço na democratização social através da 
luta pela remuneração condigna, pelo pleno emprego, 
contra qualquer ameaça de precarização de direitos 
securitários, trabalhistas e sindicais (aí compreendida 
a rejeição a qualquer pseudo-reforma), e através da 
universalização de políticas públicas permanentes com 
destaque para educação, saúde e cultura sem caráter 
assistencialista e manipulatório, com não prorrogação 
da Desvinculação das Receitas da União (DRU).

5) Reorientação do financiamento público para os 
setores produtivos não internacionalizados e voltados 
para o mercado interno de massas(hoje com grande 
capacidade ociosa) e para a infra-estrutura (estradas, 
ferrovias, portos, aeroportos e redes de transmissão 
de energia elétrica), em detrimento do capital rentista, 
maior beneficiário das altas taxas de juros, que devem 
sofrer redução substancial.

6) Controle, através de um Banco Central su-
bordinado às políticas de governo, sobre a entrada e 
saída de capitais, contendo-se seus circuitos mera-
mente especulativos sobre o câmbio, tornando-o me-
nos volátil; suspensão, com auditoria, do pagamento 
da dívida pública.

7) Combate às privatizações, com auditoria 
das já realizadas, suspensão imediata dos leilões 
de bacias sedimentares de petróleo e gás marcadas 
pela Agência Nacional do Petróleo e engajamento 
na campanha pela anulação do leilão da Vale do 
Rio Doce.

8) Combate efetivo à corrupção sistêmica, sem 
óbices à investigações de CPIs, das Polícias e das 
Controladorias, com total transparência das informa-
ções à cidadania e rigoroso procedimento para perda 
de mandato daqueles envolvidos com roubo de dinhei-

ro público, inclusive com a instituição imediata do voto 
aberto no Parlamento.

9) Implementação efetiva do Sistema Integrado de 
Segurança Pública, priorizando as ações de inteligên-
cia e prevenção na proteção ao cidadão, com controle 
externo, pelo MP, das atividades policiais; estímulo à 
unificação das polícias nos estados; criação de Casas 
de Transição para ex-presidiários que perderam vínculos 
familiares; aumento de impostos para exportação de 
armas; proibição da participação de policiais em em-
presas de segurança privada; autonomia das perícias 
e retomada de campanha nacional pelo desarmamento 
e do debate sobre a questão das drogas.

10) Soberania nacional com rejeição à dominação 
imperialista reiterada pelos EUA de Bush/Condoleezza, 
retirada de tropas brasileiras do Haiti e aprofundamento 
das relações com as nações da América Latina, África 
e Ásia, fortalecendo a pressão sobre o G-7, contra a 
ALCA e em favor da ALBA e do MERCOSUL.

Rio, novembro de 2006.
Mandato Chico Alencar, deputado federal (RJ)
Mandato Marcelo Freixo, deputado estadual (RJ)
Mandato Eliomar Coelho, vereador (RJ)
Agradeço a atenção.
O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, darei um 
esclarecimento porque fui citado pelo Deputado Chico 
Alencar. Serei rápido.

Faço parte, com muito orgulho, do PDT. Vou de-
fender, na reunião interna do partido, a desistência da 
adesão ao Governo do Presidente Lula, para preenchi-
mento de cargos. Não seria republicano esse partido 
de esquerda não ocupar o seu espaço de oposição. 
Deixo isso bem claro.

S.Exa. disse bem que a crise do setor elétrico 
é fruto deste Governo, que vive no mundo da Lua. E, 
quem vive no mundo da Lua, não resolve os proble-
mas da Terra.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não falo pela 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54123 

Liderança, mas na condição de dirigente nacional, já 
que sou Vice-Presidente do partido.

Não declaramos apoio ao Presidente Lula. Fomos 
bem claros, quando mandamos carta ao Presidente 
Lula e ao candidato Geraldo Alckmin. Afirmamos que 
queríamos um novo governo da República e apresen-
tamos nossas teses.

O Presidente da República nos chamou para 
conversar. Educadamente, o Presidente do partido, 
Carlos Lupi, foi conversar com S.Exa. Hoje faríamos 
uma reunião para avaliar a possibilidade de um novo 
governo com o qual o PDT estaria alinhado, mas nunca 
por troca de cargos. Não mencionamos isso. Portanto, 
quero dizer aos Deputados João Fontes e Chico Alencar 
que não negociamos nem estamos na linha de nego-
ciar cargos. Estou falando como dirigente. Quero dizer 
também ao Deputado Miro Teixeira que não estamos 
negociando nenhum cargo. Estamos vendo a possibi-
lidade, na hipótese de dar apoio ao Governo Lula, de 
defender as nossas teses nacionalistas para um novo 
governo, mas isso não significa, em nenhum momen-
to, que estamos declarando apoio ao Presidente Lula. 
Isso ainda depende de reunião da Executiva Nacional, 
ratificada pelo Diretório Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra à Sra. Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dizer ao Deputado Severiano Alves que o PDT 
será muito bem-vindo para compor o governo de co-
alizão, pela qualidade que o partido dará do ponto de 
vista programático. Nós, do Partido dos Trabalhadores, 
estamos torcendo pela vinda do PDT e pela contribui-
ção que, sem dúvida nenhuma, dará ao Governo do 
Presidente Lula, no sentido de fazer um Governo mais 
avançado e superior ao primeiro.

Sr. Presidente, quero fazer um breve registro 
com relação à situação dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate a endemias. Esta  

Casa aprovou a Emenda nº 51 e a legislação que a 
regulamentou. Com isso, assegurou-se a estabilidade 
funcional desses milhares de agentes comunitários de 
saúde e de combate a endemias pelo País afora.

Tive a alegria de participar da instalação da Co-
missão Especial que tratou do tema nesta Casa. Não 
foi uma luta fácil, mas uma batalha de mais de 3 anos. 
A presença dos trabalhadores foi de fundamental im-
portância, porque pressionaram esta Casa e sensibili-
zaram o Governo para que a matéria avançasse.

O Congresso Nacional e o Presidente Lula cum-
priram seus papéis, e a legislação foi aprovada. Porém 
a maioria dos municípios brasileiros não enviou ainda 

às Câmaras Municipais os projetos de lei criando as 
carreiras, a fim de consolidar, de uma vez por todas, 
a situação dos agentes comunitários de saúde, a co-
meçar pelo meu Estado. Poucas Prefeituras enviaram 
às Câmaras Municipais os projetos de lei. 

Saúdo o Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte, que recentemente chamou os repre-
sentantes das Prefeituras e assinou um termo, dan-
do o prazo de 90 dias – portanto, até fevereiro – para 
que as Prefeituras enviem às Câmaras Municipais os 
projetos de lei.

Deixo aqui o nosso apelo aos Prefeitos do Rio 
Grande do Norte, inclusive ao de Natal, Carlos Edu-
ardo, para que envie, o mais rapidamente possível, o 
projeto de lei, ficando resguardados os direitos funcio-
nais e trabalhistas desses funcionários que prestam 
relevantes serviço à sociedade brasileira. O papel de-
les no Programa Saúde da Família é de fundamental 
importância. Este apelo é ainda dirigido às dezenas de 
Prefeituras do meu Estado que ainda não enviaram os 
projetos de lei às Câmara Municipais.

Sr. Presidente, já estão presentes nesta sessão 
extraordinária quase 300 Parlamentares. Esperamos 
que os que ainda não se encontram presentes compare-
çam urgentemente ao plenário, para que a Câmara dos 
Deputados conclua, com chave de ouro, a votação do 
FUNDEB. Essa será a segunda e última votação, para 
que a proposta siga imediatamente para o Senado, onde 
esperamos que não haja mais surpresas e nenhum Se-
nador queira mexer na PEC, como fez o PFL, quando a 
proposta lá chegou no final do ano passado.

A expectativa dos milhares de professores pelo 
Brasil afora, dos estudantes e da sociedade brasilei-
ra é que o Congresso Nacional, até 15 de dezembro, 
consolide a aprovação do FUNDEB, para que comece 
a vigorar a partir de janeiro. No ano que vem, retoma-
remos esse assunto, tratando tanto da lei que regu-
lamentará o FUNDEB como da que instituirá o piso 
salarial nacional para professores e profissionais da 
educação básica.

Faço minhas as palavras do Deputado Inocêncio, 
que já fez reiterados apelos para que os Parlamen-
tares compareçam ao plenário, a fim de iniciarmos a 
votação do FUNDEB. 

O SR. DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS-MG. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem ouvi, no aeroporto de Confins, calorosas dis-
cussões a respeito do apagão aéreo pelo qual diversas 
pessoas passaram, algumas tendo de esperar mais de 12 
horas pelo embarque. Queria dizer ao povo brasileiro e aos 
dirigentes políticos, inclusive ao Presidente da República, 
que não será através de acusações infundadas ao Minis-
tro da Defesa, Waldir Pires, ao Presidente da ANAC ou 
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aos controladores que se resolverá a questão. Deve haver 
discussão e entendimento amplo entre eles.

Está presente o Deputado Inocêncio Oliveira, que 
presidia a Mesa anteriormente. Quero dizer a V.Exa., 
como médico, que não se busca apenas o diagnósti-
co do que vem ocorrendo no País, mas a terapêutica 
para a solução do problema.

Vi no aeroporto crianças sem hora para se ali-
mentar. As atendentes do aeroporto foram execradas 
pelos usuários. Essa não é a solução viável. Não po-
demos ficar no aeroporto por mais de 12 horas aguar-
dando apenas algumas palavras. Não foi dada a mí-
nima atenção aos horários de partida e de chegada. 
Apenas foram prorrogadas as partidas, como se isso 
não afetasse ninguém.

Deve haver solução para esse fato extremamente 
grave, que vem prejudicando os usuários da aviação 
e principalmente a imagem do Brasil no exterior na 
área do turismo.

Esteve presente na minha cidade, Divinópolis, na 
segunda-feira, o astronauta Marcos Pontes. Lá foi re-
cebido pela população, principalmente pelas crianças, 
que o consideram um ídolo. Ele foi levado a Divinópo-
lis pela FIEMG, através do nosso Presidente regional, 
Afonso Gonzaga.

Lembro que estamos à disposição do Congresso 
para votar o mais rapidamente possível o FUNDEB, a 
fim de que a educação tenha prioridade no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
semana passada fiz nesta Casa um pronunciamento 
em que anunciei minha intenção de coletar assinatu-
ras para apresentar um projeto de emenda à Consti-
tuição visando à quebra do sigilo jurídico de pessoas 
que exerçam ou que tenham exercido cargos públi-
cos e estejam envolvidas em processos judiciais sob 
acusação de corrupção, roubo ou dilapidação do pa-
trimônio público. 

A população precisa saber de tudo que acontece 
com o Governo.

O jornal Folha de S.Paulo, edição de domingo, 
traz uma matéria que consideramos importante – e que 
está na direção da minha proposta –, informando que 
os órgãos que fixam políticas de governo para combate 
à corrupção e à lavagem de dinheiro vão encaminhar 
a esta Casa um projeto de lei no sentido de que se 
permita a quebra automática dos sigilos bancários e 
fiscal de todo servidor público alvo de investigação por 
suspeita de ter praticado atos de improbidade adminis-
trativa ou crime contra a administração pública. 

É importante que o projeto chegue a esta Casa, 
pois nos permitirá dar conhecimento à população e 

principalmente às pessoas envolvidas em processos 
de investigação de que o sigilo fiscal ou bancário pode 
ser quebrado para que se verifique o patrimônio e as 
contas bancárias, se aumentaram ou não. O cidadão, 
que é quem paga ao servidor público para que ele 
exerça sua função, poderá tomar conhecimento do 
que está ocorrendo, acompanhar o processo e fazer 
uma análise concreta dos fatos. 

Essa notícia é muito importante, e vem ao encon-
tro do meu projeto de quebra do sigilo de Justiça de 
quem esteve envolvido em crime de corrupção e tenha 
sido denunciado pelo Ministério Público, para que toda 
a sociedade possa acompanhar o seu processo. Há no 
meu Estado o caso do ex-Prefeito de João Pessoa, o 
Sr. Cícero Lucena, que foi acusado – e inclusive pre-
so – pela Operação Confraria, por desvio de recursos 
de diversos convênios realizados com alguns Minis-
térios. O Ministério Público Federal denunciou-o, mas 
ninguém sabe o conteúdo do processo, porque foi 
decretado sigilo de Justiça. Os advogados ou alguma 
pessoa que tenha acesso a ele não podem fazer nada 
a esse respeito. No entanto, é preciso que a população 
saiba o motivo do processo, a fim de que esse cidadão 
não fique na impunidade, que certamente imperará, a 
continuar o silêncio. 

Essa regalia, no entanto, não ocorre normalmente 
com pessoas comuns que cometem pequenos crimes. 
Geralmente, no dia em que se descobre o crime, as 
notícias são publicadas nas manchetes dos jornais. 
Mesmo quando elas afirmam sua inocência, o fato 
fica registrado.

Sr. Presidente, o projeto de lei citado pelo jornal 
Folha de S.Paulo tem desde já o meu apoio. 

Peço ainda, Sr. Presidente, que seja encaminha-
do com urgência esse projeto destinado a quebrar o 
sigilo bancário e fiscal dos servidores públicos que 
estejam sendo investigados por lavagem de dinheiro, 
por crime contra o patrimônio público ou por improbi-
dade administrativa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia comunica às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
que, dentro de instantes, daremos início à votação da 
proposta de emenda à Constituição que cria o FUN-
DEB, matéria já votada em primeiro turno e que espera 
aprovação em segundo turno.

Há no plenário 296 Parlamentares e aproximada-
mente 350 Parlamentares na Casa. Solicito a todos que 
compareçam ao plenário para alcançarmos o quorum mí-
nimo de 308 Parlamentares, sem o que não podemos ini-
ciar a votação da proposta de emenda à Constituição.
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Precisamos de mais 11 Deputados para alcan-
çarmos o quorum regimentalmente qualificado para 
iniciar a apreciação da matéria.

Agora, já há 299 Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra à Sra. Deputada Luci Choinacki.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, apelo aos Srs. Parla-
mentares para que venham ao plenário, a fim de vo-
tarmos a proposta de criação do FUNDEB. A matéria 
é de grande importância para a educação das nossas 
crianças e, conseqüentemente, para o desenvolvimen-
tos do País. Ela traz muitas mudanças para a educação 
brasileira. Cito a criação do Plano Nacional de Educa-
ção, sonho que está se tornando realidade graças ao 
Presidente Lula.

Com o apoio de Lula, o Brasil entra em nova era 
de civilização e de respeito aos quilombolas e aos 
trabalhadores. 

Em Santa Catarina houve um processo de re-
conhecimento da área dos quilombolas. No Município 
de Campos Novos, o Governo Federal realizou vários 
convênios. Por isso, estranha-me o silêncio dos Prefei-
tos de Abdon Batista e de Campos Novos – ambos do 
PMDB. Eles acompanharam o desenrolar dos aconte-
cimentos, pois várias atividades foram realizadas em 
Campos Novos. Portanto, participaram do processo, 
de uma forma ou de outra. E agora resolvem impedir 
que o INCRA conclua a obra e reconheça suas terras. 
Em carta por eles enviada, expressam preconceito e 
racismo em seus argumentos, ao dizer que o municí-
pio não vai desenvolver-se se forem reconhecidas as 
terras dos quilombolas.

Estranha-me muito o fato. Será que o PMDB, 
em Santa Catarina, aprendeu rapidamente com o Sr. 
Jorge Bornhausen, com quem estava intimamente li-
gado na coligação, a ter preconceito? Antes disso, os 
Prefeitos do PMDB não haviam tomado essa atitude. 
O Sr. Jorge Bornhausen, que diz que quer acabar com 
a raça, porque tem ódio de negro, estabeleceu outro 
processo em relação a terras em Santa Catarina, cuja 
situação já estava praticamente resolvida. Havíamos 
firmado convênios com os setores de energia elétrica 
e de construção de casas e com o Fome Zero. 

A esse respeito, as mulheres quilombolas me in-
formaram que há 8 anos chovia dentro de suas casas 
e elas tinham de ir para as casas vizinhas. As madei-
ras eram tiradas da área, mas elas não tinham direito 
a melhores moradias. Com o Governo do Presidente 
Lula, a Caixa Econômica Federal firmou convênio com 
o setor de construção e elas conseguiram construir 
suas casas e ter energia elétrica. Não precisavam mais 
fugir da chuva. Segundo me relataram, estava sendo 

reconhecido um direito delas de mais de 100 anos so-
bre essas terras tiradas pelos madeireiros. Eles tiram 
a riqueza dali, exploram os quilombolas, promovem a 
destruição e não reconhecem a área. 

Presto minha solidariedade a esse povo. Desejo 
que a área seja reconhecida e que as conseqüências 
sejam bem medidas. Quando afirmamos que deve ser 
reconhecido o direito dessas famílias, não estamos 
querendo dizer que o Município vai perder, que ele não 
vai desenvolver-se. Essa é outra forma de preconceito 
contra o negro, contra o pobre, contra os que foram 
excluídos historicamente.

Associo-me a esse movimento. Vou denunciar o 
preconceito, aqui e no exterior, para expressar a dívi-
da social que o Governo brasileiro e grande parte da 
elite têm com os negros e os pobres. É necessário re-
conhecer o direito desse povo à cidadania, à terra, à 
moradia e à educação.

Sr. Presidente, graças ao Presidente Lula, negros 
e negras deste País lutam pela cidadania. Mas ela só 
será conquistada a partir do reconhecimento de seus 
direitos sociais, econômicos e culturais.

É uma conquista democrática, mas teremos de ba-
talhar juntos – esperamos contar com o apoio da Presi-
dência desta Casa – no sentido de prestar solidariedade 
a essas mulheres e homens, descendentes de escravos, 
que ainda hoje lutam pela sua libertação como seres 
humanos, trabalhadores e cidadãos deste País.

Muito obrigada.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há algum tempo nesta Casa venho alertando 
para a necessidade de o Congresso Nacional votar leis 
que protejam as crianças, os adolescentes e os idosos. 
É o mínimo que se espera de um país civilizado. 

Os jornais de hoje trazem uma pesquisa denomi-
nada Estatísticas do Registro Social 2005, que revela 
que 50,9% das mortes de menores de 1 ano não são 
registradas no País.

O estudo, assinado pelo IBGE, mostra que o alto 
índice de ausência de registro de óbito de crianças 
representa um reflexo dos altos índices nas Regiões 
Nordeste, de 69,5%, e Norte, de 49,7%. Esses per-
centuais chegam a 70% em Estados como Maranhão, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. 

Apesar de já existir lei garantindo a gratuidade 
da certidão de nascimento para famílias carentes, a 
cada ano nasce uma legião de crianças, muitas das 
quais morrem sem ter reconhecida a sua cidadania. A 
pesquisa revela que o Sudeste é a Região com menor 
percentual de omissão de óbitos infantis: 22,8%.

A pesquisa aponta que 11,5% das crianças nas-
cidas no Brasil não são registradas. Entre as Unida-
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des da Federação, os percentuais mais elevados de 
crianças sem a certidão de nascimento foram obser-
vados em Roraima: 37,1%; no Amapá: 32,1%; e no 
Pará: 31,5%. 

Vejamos alguns dados oficiais sobre o tema. Se-
gundo as Estatísticas do Registro Civil 2005, a cober-
tura dos registros de nascimentos no Brasil vem sendo 
ampliada nos últimos anos. Ela passou de 80,6% em 
2000 para 88,5% em 2005. Houve aumento de 2,2% 
nos registros de nascidos em 2005, na comparação 
com 2004. O crescimento foi mais acentuado nas Re-
giões Norte, de 9,4%, e Nordeste, 5,1%. As Regiões 
Sul e Sudeste têm tido redução do número absoluto de 
registros de nascimentos. Mesmo assim, ainda estamos 
diante de números que precisam ser melhorados.

Para o IBGE, o sub-registro pode ser explicado 
por dificuldades de acesso aos cartórios, pela falta 
de fiscalização da lei que obriga os registros ou pela 
inexistência de uma rede de proteção à criança e pela 
ausência de Cartórios de Registro Civil em cerca de 
400 Municípios brasileiros.

O outro assunto que gostaria de trazer ao conhe-
cimento desta Casa diz respeito a uma estatística fúne-
bre: as mortes por causas violentas. Números oficiais 
revelam que entre 1990 e 2002 a proporção de mortes 
masculinas relacionadas a causas violentas subiu de 
14,2% para 16,2%. Em 2005, esse percentual era de 
15,5%. Entre as mulheres as proporções mantiveram-
se praticamente estáveis ao longo de todo o período, 
com valores levemente superiores a 4%.

Pelos dados do IBGE, a incidência de mortes vio-
lentas continuava sendo mais elevada no Rio de Janeiro, 
onde a taxa de mortalidade entre jovens do sexo mascu-
lino de 15 a 24 anos alcançava 227,4 óbitos por 100 mil 
habitantes. São Paulo, que em 2004 apresentou uma taxa 
de mortalidade na mesma faixa etária de 177 óbitos por 
100 mil habitantes, reduziu esse valor em 22%, para 138 
óbitos por 100 mil habitantes. Depois do Rio, aparecem 
Espírito Santo, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso do 
Sul no ranking de Estados com jovens mortos por causas 
violentas. A maioria dos Estados teve redução na mor-
talidade entre os jovens de 15 a 24 anos. As exceções 
foram Santa Catarina, 5%, Paraíba, 4,2%, e Goiás, 2,2%. 
Os Estados do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro e do 
Rio Grande do Norte apresentaram aumentos de cerca 
de 1% em média. O Amazonas teve um aumento signifi-
cativo na mortalidade entre os jovens do sexo masculino 
nessa faixa etária específica: 45%.

Os dados mostram que as mortes violentas atingem 
mais a população jovem. Cerca de 60% das mortes mas-
culinas ocorridas na faixa etária de 15 a 24 anos estavam 
relacionados a causas violentas em 1990. Em 2002, atin-
giram uma proporção de 70,2%, percentual que declinou 
para 68,7% em 2005. O fenômeno ocorre em praticamente 

todas as Regiões, à exceção do Sul e do Centro-Oeste, 
onde a tendência continua sendo de crescimento. É no 
Sudeste, porém, que é observada a maior proporção: 
77,5% em 2005. 

A violência nessa faixa etária de 15 a 24 anos 
começou a atingir de forma intensa também as mulhe-
res. A proporção de óbitos relacionados a essa causa 
passou, no agregado nacional, de 28,9% em 1990 para 
34,0% em 2002 e 2003, mantendo-se estável, até 2005, 
em 33,9%, um aumento relativo de 17,0%.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eram essas as 
minhas palavras. Espero que consigamos inverter esse 
quadro que tanto aflige a população brasileira. 

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para parabenizar 
a Ordem dos Parlamentares do Brasil – OPB por mais 
uma solenidade de outorga do Prêmio Doutor Ulysses 
Guimarães, que ocorrerá em sessão solene, no dia 
7 de Dezembro próximo, às 20h, no Salão Nobre do 
Clube Homs, em São Paulo, Capital. Na ocasião, es-
tarão sendo agraciadas as mais altas autoridades da 
política municipal, estadual e federal, e as mais ilustres 
personalidades de diversos segmentos sociais que se 
destacaram pelo trabalho ou função desempenhada. 

A solenidade tem por objetivo reconhecer e ho-
menagear pessoas que se preocupam constantemente 
com a excelência profissional, a nobreza dos respec-
tivos empreendimentos, a dignidade com que se em-
penham em cargos e investiduras e o destaque que 
imprimem nos trabalhos que oferecem, pois entende a 
OPB que essa é a parte mais importante da construção 
do edifício social na civilização contemporânea. 

O Prêmio Top of Quality Gold, por ela ofertado, foi 
instituído no âmbito federal mediante aprovação prévia do 
Supremo Conselho Federal de Honrarias e Mérito, cujo 
decreto foi publicado no Diário Oficial de 18 de fevereiro 
de 1997, e atende primeiro à Constituição Federal, que 
implantou o Estado Democrático de Direito sobre o ci-
dadão, impondo-lhe a responsabilidade pela vocação de 
liberdade do Brasil, a qual está definida ao longo desse 
mesmo texto constitucional como sendo: a soberania da 
consciência, a livre iniciativa e a autonomia de existência, 
que estão presentes nas suas atividades, fazendo o pro-
gresso ser a expressão da fusão povo/Estado. 

Os homenageados são selecionados por meio 
de pesquisa realizada entre formadores de opinião, 
clientes, órgãos e entidades de classe, e após criteriosa 
verificação são selecionados os nomes que honrarão 
o quadro dos agraciados da entidade. 

Portanto, Srs. Parlamentares, trata-se de uma 
entidade séria, cujos préstimos são incalculáveis para 
o País, pois o histórico da humanidade nos ensina que 
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a cultura é a expressão de todas as evidências pes-
soais, mas só é efetiva se for exercitada com rituais 
e liturgias que demonstrem fraternidade e promovam 
o respeito. 

Por isso, quero neste momento cumprimentar 
a OPB na pessoa de seu Presidente, o Sr. Dennys 
Serrano, por mais essa promoção cultural, justamen-
te quando a entidade que dirige com tanta sabedoria 
está completando 30 anos. 

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com a aprovação de pacote de incentivos 
fiscais e financeiros pelo Governo de Pernambuco 
para a nova refinaria de Petróleo do Nordeste, que 
será construída no entorno do Porto de Suape, ao 
sul do Recife, e seu encaminhamento à Assembléia 
Legislativa do Estado para análise e aprovação, é de 
esperar-se que a Petrobras, na linha da autorização 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agilize os es-
tudos técnicos para implantação da unidade de refino, 
que processará 200 mil barris diários. 

Quando digo estudos técnicos, refiro-me, logica-
mente, à parte de construção civil da obra, iniciativa 
conjunta da Petrobras e da PDVSA (Petróleos de Ve-
nezuela S.A.) e que terá o nome de Refinaria General 
Abreu e Lima, em homenagem ao herói das 2 pátrias, 
que lutou pela independência da Venezuela e da Grã-
Colômbia, no século XIX.

Os incentivos estaduais abrangem diferimento de 
ICMS nas saídas internas e importação de aparelhos, 
equipamentos, máquinas e ferramentas para formação 
do ativo da refinaria; diferimento de ICMS na aquisição de 
peças, partes e componentes para montagem, instalação 
ou reposição de peças; e diferimento de ICMS na impor-
tação de matérias-primas e outros insumos, na saída do 
petróleo e na importação de petróleo, bem como outros 
tributos sobre transmissão de bens imóveis, em particular 
incidentes sobre o terreno da futura refinaria.

O investimento total previsto na refinaria é da 
ordem de 2,5 bilhões de dólares, um dos maiores a 
serem realizados nesta década em Pernambuco. Ao 
longo de sua implantação e funcionamento, o Estado 
não perderá, pois o ICMS vai incidir sobre a construção 
civil e, mais tarde, no setor de combustíveis e no dos 
subprodutos da refinaria a serem consumidos pelas 
indústrias petroquímicas que se instalarão em Suape 
e nas suas proximidades nos anos seguintes.

O impacto socioeconômico da refinaria de petróleo 
é bem conhecido, pois temos experiências no Sul, no 
Sudeste e na Bahia (Refinaria Landulfo Alves).

Essa unidade de refino vai atenuar o déficit de 
abastecimento de derivados de petróleo que, somen-
te no Nordeste, até 2010, está estimado em 330 mil 

barris diários. Se esse investimento não fosse feito, 
calcula-se que o Brasil teria de gastar 10 bilhões de 
reais na importação de derivados, mesmo atingindo a 
autonomia na produção do óleo cru.

A escolha de Pernambuco para sediar a refinaria 
não foi fruto do acaso, muito menos – e tão somen-
te – uma decisão política. Claro que pesou a escolha 
feita pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no le-
que de opções apresentado. Mas há que se levar em 
conta, também, o desejo do Presidente Hugo Chávez, 
que quis homenagear a terra natal de um dos heróis 
da Venezuela, cujo nome se inscreve no Panteão dos 
Heróis daquela Pátria. Seus restos mortais repousam 
no antigo Cemitério dos Ingleses, na cidade do Reci-
fe, túmulo cuidado pelo Governo da Venezuela, com a 
maior presteza. A Venezuela doou, também, a estátua 
de Abreu e Lima ao município que leva o seu nome, na 
região litorânea norte de Pernambuco. E além desses 
fatos, do ponto de vista técnico, o complexo portuário 
industrial de Suape tem uma das melhores infra-es-
truturas para instalação da obra, e a região é centro 
geográfico de todo o Nordeste.

Ao valor econômico da refinaria da Petrobras/PD-
VSA há que se acrescentar, pois, um alto valor moral 
e histórico na associação do nome do herói pernam-
bucano, brasileiro e venezuelano a esse empreendi-
mento industrial.

Muito obrigado.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna com o objetivo de dar 
à sociedade informações referentes ao exercício do 
mandato parlamentar que me foi confiado. Pretendo 
assim assegurar à opinião pública em geral e mais es-
pecificamente ao eleitor – a quem devo sempre prestar 
contas – o pleno conhecimento acerca de minha atua-
ção na Câmara Federal na atual Legislatura.

Proferi 177 discursos em plenário. Conforme os 
registros da Casa, além dos pronunciamentos, há 137 
proposições de minha autoria, sendo 15 indicações, 3 
propostas de emenda à Constituição, 116 projetos de 
lei, 1 projeto de resolução e 2 recursos. 

Dessas proposições de minha autoria, 9 foram 
enviadas para o Senado Federal, após aprovação 
pela Câmara dos Deputados; 3 projetos foram trans-
formados em leis: o PL nº 3.883/04, na Lei Ordinária 
nº 11.304/06, que acrescenta dispositivo à Consoli-
dação das Leis do Trabalho; o PL nº 5.788/01, na Lei 
Ordinária nº 11.303/06, que institui o Dia Nacional da 
Esclerose Múltipla; e o PL nº 5.180/05, na Lei Ordiná-
ria nº 11.325/06, que declara o Sociólogo Florestan 
Fernandes Patrono da Sociologia Brasileira.
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Fui Relator de 100 matérias. Das matérias por 
mim relatadas, foram transformadas em norma jurídi-
ca: o PL nº 3.062/04, na Lei Ordinária nº 11.133/05; o 
PL nº 7.262/02, na Lei Ordinária nº 10.671/03; o PL nº 
5.803/01, na Lei Ordinária 10.635/02; o PL nº 1.219/99, 
na Lei Ordinária nº 10.504/02; o PL nº 5.788/90, na Lei 
Ordinária nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade; e o PL 
nº 1.138/03, na Lei Ordinária 11.159/05. 

Grande, sem dúvida, é a variedade de temas sub-
metidos à apreciação desta Casa Legislativa. No dia 
30 de março deste ano, apresentei relatório referente 
ao PL nº 3.638/00, referente ao Estatuto do Portador 
de Deficiência, do então Deputado e atualmente Se-
nador Paulo Paim. A Comissão Especial começou a 
analisar o texto e propostas semelhantes em maio de 
2004, e em junho de 2005, depois de várias audiên-
cias, passei à elaboração do substitutivo, que deve ser 
aprovado pelo Congresso Nacional ainda neste ano. 
No caso, são consolidados dispositivos legais já exis-
tentes e feitos novos acréscimos à legislação, com o 
sentido de garantir os direitos dos portadores de defi-
ciência. Propõe o substitutivo, como incentivo às em-
presas com trabalhadores portadores de deficiência, 
redução à metade do valor das respectivas contribui-
ções sociais. Entre as novidades apresentadas no re-
latório, inclui-se também a imposição de penalidades 
administrativas e criminais para os responsáveis pelo 
descumprimento da legislação. Outra inovação do tex-
to consiste na inclusão do nanismo e albinismo como 
deficiências físicas. 

Continuo minha luta também em defesa dos direi-
tos do consumidor. Com o Projeto de Lei nº 5.765/05, 
por exemplo, proponho o fim dos abusos na cobrança 
extrajudicial de dívidas de consumidores. Com caráter 
conclusivo, o projeto, que já foi aprovado na Comissão 
de Defesa do Consumidor e ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
veda a cobrança de juros sobre juros ou de qualquer 
taxa ou honorário advocatício sem a devida ação ju-
dicial. A cobrança de multa por atraso fica limitada a 
2% do valor da prestação.

Outra proposta de minha autoria, o Projeto de 
Lei nº 6.101/02, assegura o direito ao consumidor de 
examinar o produto na presença do fornecedor na 
hora da compra.

Prova da diversidade de matérias a que nos de-
dicamos, apresentei também o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 246/05, que proíbe as instituições financei-
ras oficiais de concederem financiamento, créditos ou 
quaisquer outros benefícios a quem empregar menores 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Com a mesma intensidade tenho-me aplicado em 
favor de todas as causas que reconheço como priorida-

des, como a proteção ao consumidor, ao trabalhador, 
à criança e ao adolescente, aos idosos e às pessoas 
portadoras de deficiência. 

Defendo, em suma, o atendimento às prioridades 
nacionais, o pleno respeito aos direitos do cidadão, o 
combate às injustiças e discriminações.

O trabalho efetuado no Poder Legislativo, vale 
acrescentar, depende da união de forças e propósitos, 
requer a participação e a dedicação de muitas pes-
soas, ao longo de todo o processo de apresentação, 
exame, discussão e votação das matérias, sempre 
com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento 
das instituições, a justiça social e o progresso do País. 
Nesse sentido, convém observar também que, mes-
mo depois da transformação dos projetos em leis, é 
extremamente importante a vigilância da sociedade. 
Assim, a exemplo do que já se verifica em relação ao 
Código de Defesa do Consumidor, o próprio cidadão, 
consciente de seus direitos, deve assumir papel ativo 
na fiscalização e zelar pela fiel observância dos de-
mais estatutos. É o que se espera que ocorra também 
quando entrar em vigor o Estatuto do Deficiente.

Por fim, aproveito a oportunidade para agradecer 
à Administração da Câmara dos Deputados o supor-
te proporcionado, ao pessoal do Gabinete o apoio, às 
Comissões, à Diretoria Legislativa, ao Centro de Do-
cumentação e Informação, à Consultoria Legislativa e 
aos demais órgãos, e também, de forma especial, aos 
membros da Câmara, a cooperação imprescindível, to-
dos igualmente empenhados em benefício do correto 
andamento dos trabalhos a cargo do Legislativo.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, e os que sintonizam a Rádio Câmara ou 
TV Câmara.

É sabido por todos que a superlotação da popula-
ção carcerária, aliada à ociosidade, tem sido causa dos 
baixíssimos índices de recuperação e inserção social 
dos presidiários brasileiros. Para o primeiro problema, 
uma das soluções tem sido a construção de novas 
penitenciárias. Para atacar o problema da ociosidade, 
as penitenciárias adotam alguns programas, que têm 
mantido os presos ocupados, aumentando-lhes a auto-
estima e, em alguns casos, até lhes proporcionando 
uma fonte de renda.

Sras. e Srs. Parlamentares, outra ação que vem 
rendendo bons resultados na recuperação de detentos 
e, mais do que isso, formando cidadãos conscientes 
de seus direitos e deveres para com a sociedade, é 
o que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Teatro 
do Oprimido do Rio de Janeiro por meio dos projetos 
Teatro do Oprimido nas Prisões e Teatro Legislativo.
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O projeto Teatro do Oprimido nas Prisões tem por 
objetivo estimular a participação das camadas oprimi-
das da sociedade para a transformação da realidade 
a partir do diálogo. Em parceria com o Departamento 
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, tem 
sido desenvolvido em sistemas penitenciários de vá-
rias unidades federadas. 

Já o projeto Teatro Legislativo foi criado em 1993. 
Por meio de grupos populares de Teatro do Oprimido, 
são produzidos espetáculos sobre temas do cotidiano, 
nos mais diversos espaços públicos, para estimular a 
discussão e recolher sugestões da platéia para a ela-
boração de propostas legislativas. As sugestões, após 
serem analisadas e sistematizadas, são novamente 
encaminhadas à platéia para discussão e votação. 

Segundo a entidade, no Estado do Rio de Janeiro 
já foram produzidas 12 leis municipais, 1 decreto legis-
lativo, 1 resolução plenária, 2 leis estaduais e 2 projetos 
de lei em tramitação a partir da iniciativa. Esses resul-
tados demonstram a viabilidade da democratização da 
política por intermédio do teatro, de forma a estimular 
o exercício da democracia direta e participativa.

Quero louvar aqui o trabalho do criador do Centro 
do Teatro do Oprimido, o teatrólogo carioca Augusto 
Boal, um dos mais respeitados em todo o mundo. Atu-
ando há mais de 5 décadas, com representações de 
sua autoria nos 5 continentes, sua maior obra é justa-
mente o Teatro do Oprimido, que transforma o espec-
tador em elemento ativo, protagonista do espetáculo 
– uma forma de terapia social. 

Ao finalizar, parabenizo a iniciativa do teatrólogo 
Augusto Boal de possibilitar que, por meio da repre-
sentação teatral nos presídios e da participação da 
platéia, novas soluções sejam criadas para o retorno 
ao convívio social dos detentos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, informações desencontradas, colapso 
no sistema de aviação civil – totalmente paralisado para 
pousos e decolagens – foi o que aconteceu ontem em 
alguns aeroportos brasileiros. Fiquei cerca de 8 horas 
no aeroporto de Salvador esperando o momento de 
embarcar para Brasília. Presenciei cenas absurdas 
e de total desrespeito com os cidadãos brasileiros. É 
impossível convivermos com situações como esta de 
completo despreparo do setor de avião área para lidar 
com um problema deste tamanho. E isso, depois de o 
Presidente da República determinar providências para 
regularização do setor. O País viveu um dos dias mais 
tensos, com pessoas confinadas em aeroportos sem 
operação e despreparados para tanto movimento. 

Desta vez, além do sistema de controle de vôos, 
também outros serviços aeroportuários não funciona-
ram, como, por exemplo, o de limpeza dos sanitários 
dos aeroportos. Esses serviços entraram pane. Pas-
sageiros chegaram a permanecer mais de meia hora 
dentro dos aviões já posicionados para desembarque 
por falta de pessoal de terra para os procedimentos 
regulares.

O apagão aéreo mostra o grau de descontrole do 
Governo, que não fez a intervenção necessária que 
permitiria sua rápida recuperação.

Essa inoperância do setor deve-se também aos 
equipamentos que já estão sucateados – alguns, com 
muitos anos de uso ininterrupto, estão obsoletos; por 
isso houve uma falha nos sistemas de freqüências de 
rádio, em que normalmente são operadas 20 faixas di-
ferentes de freqüências de rádio, que foram reduzidas 
a apenas 13. Além do mais, diminuiu perigosamente 
o padrão de qualidade dos contatos entre os contro-
ladores e as aeronaves. 

Os tumultos nos aeroportos começaram em ou-
tubro, com uma operação padrão dos controladores de 
vôo, prosseguiram por questões climáticas e chegaram 
a padrões caóticos com as chuvas de anteontem. A 
pane da central de áudio de Brasília agrava o proble-
ma e as suspeitas sobre a segurança do sistema de 
controle de tráfego aéreo no Brasil. 

É o caos do caos! Por intermédio da ANAC, soube 
que houve 350 atrasos em vôos só entre meia-noite e 
17h. O clima ontem era de nervosismo e insegurança. 
Nas filas formadas no saguão dos aeroportos sobravam 
empurrões, pessoas exaltadas, gritos e passageiros 
perdidos, sem saber o que fazer. 

A indignação nesta terceira fase de atrasos de 
vôos em todo o País com certeza se deve à inoperância 
e à falta de planejamento do Governo Federal. É uma 
vergonha nacional a paralisação do sistema de tráfego 
aéreo e os sucessivos cancelamentos de vôos.

É muita irresponsabilidade do Governo conduzir 
este problema como se nada de muito grave estives-
se acontecendo. 

Espero que esta situação se normalize o mais 
rápido possível e que sejam feitas as intervenções 
necessárias, para a tranqüilidade e a segurança de 
quem usa este tipo de transporte. A normalização do 
setor faz-se urgente até para que não piore a ques-
tão do turismo nacional e internacional, pois é sabido 
que já estão começando a cancelar viagens por conta 
desses problemas.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conclu-

ídos os trabalhos da Comissão Especial criada para 
analisar a proposta de recriação da Superintendência 
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do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, aprova-
do o relatório final, a proposição foi a plenário para os 
debates finais, saindo-se vitoriosa. 

Sr. Presidente faço neste momento uma pequena 
retrospectiva do assunto. 

A SUDENE foi extinta em 2001, e agora em 2006, 
quando aprovamos a chamada recriação do órgão, algu-
mas mudanças deverão ser feitas: elaboração de um plano 
regional de desenvolvimento, definição de prioridades e 
alocação de recursos. O projeto prevê incentivos ficais e 
financeiros para o Nordeste até que a renda per capita 
da região alcance 80% da média da renda nacional. 

Os recursos da SUDENE virão principalmente de 
2 fundos: o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE, e o Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste – FDNE. Entre os tópicos mais importantes 
destacam-se: a vigência do FNDE, que deverá durar 
até 2023, o não- contingenciamento dos recursos 
desse fundo e a previsão de duodécimos – repasses 
mensais à SUDENE, que terão de ser feitos até o dia 
20 de cada mês. 

Além da manutenção do Fundo Nacional do De-
senvolvimento Regional, a SUDENE, uma autarquia 
especial, tem poderes para celebrar convênios inclu-
sive com organismos internacionais. Portanto, não é 
um projeto de desenvolvimento regional, mas nacional, 
pois reduz as desigualdades do País. 

Entre as alterações, destaca-se a representação 
dos empresários e dos trabalhadores, em número de 
3 para cada grupo, no Conselho Deliberativo da SU-
DENE. Integrarão ainda o Conselho: os Governadores 
dos Estados abrangidos, o superintendente do Banco 
do Brasil, o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, 
e os Ministros da Fazenda, da Integração Nacional e 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

No sentido de ampliar a atuação do Banco do 
Nordeste no mercado de capitais regional, o projeto 
autoriza a instituição a criar o Banco de Investimentos 
BNBPar, uma empresa subsidiária integral. As rotinas, 
os procedimentos e os critérios de decisão serão esta-
belecidos pelo Conselho Deliberativo da SUDENE. 

O projeto institui ainda o Plano Regional de De-
senvolvimento do Nordeste, com vários objetivos, en-
tre os quais diminuir as desigualdades na distribuição 
de renda; gerar emprego e renda; reduzir as taxas de 
mortalidade materno-infantil e de analfabetismo; uni-
versalizar o saneamento básico e os ensinos infantil, 
fundamental e médio; e garantir a sustentabilidade 
ambiental. Esse plano compreenderá programas, pro-
jetos e ações necessárias para atingir seus objetivos, 
e terá vigência de 4 anos, além de passar por uma 
revisão anual e de tramitar juntamente com o Plano 
Plurianual – PPA. 

Aprovado, o projeto agora segue para a sanção 
do Presidente da República.

Viva a Bahia e chova arroz!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acompa-

nhado do Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo 
de Carvalho, estive na sede da Associação Brasileira 
de Municípios – ABM para a eleição e posse da nova 
Diretoria. A eleição aconteceu em clima amistoso e foi 
reconduzido à diretoria da entidade o mesmo grupo 
que a liderava. O processo de votação foi aberto e re-
alizado paralelamente às atividades do IV Seminário 
Nacional de Gestão Pública. Na ocasião, foi reempos-
sada a diretoria eleita para o triênio 2006/2009.

O ex-Prefeito de Cambé, Estado do Paraná, José 
do Carmo Garcia, foi reconduzido ao cargo de presi-
dente do Conselho Diretor. Para a vice-presidência foi 
eleito o Prefeito de Feira de Santana e presidente da 
União dos Prefeitos da Bahia, José Ronaldo de Carva-
lho. O ex-Prefeito de Niterói Waldenir de Bragança foi 
eleito presidente do Conselho Deliberativo da entidade, 
que já conta com 1.300 municípios filiados. 

Foram eleitos representantes de todos os Estados 
brasileiros, com representatividade de presidentes de 
associações estaduais de municípios, ex-Prefeitos e 
80% de Prefeitos em exercício. 

Sr. Presidente, faço neste momento uma peque-
na retrospectiva sobre a Associação Brasileira dos 
Municípios. 

A fundação da ABM foi uma iniciativa do IBGE, 
em 1946, que idealizou a criação de uma Associação 
de Municípios que se dispusesse a provocar o desen-
volvimento administrativo, econômico, social e finan-
ceiro dos municípios e a defesa dos seus interesses 
junto aos Poderes Legislativos e Executivos. A ABM foi 
criada em 15 de março de 1946, no Hotel Quitandinha, 
em Petrópolis, com Prefeitos, Vereadores, Senadores, 
Deputados Federais, Governadores, municipalistas e 
jornalistas. Naquela época o Rio de Janeiro era a Ca-
pital da República. 

Nesses 60 anos de lutas, há fatos e realizações 
que marcam bem a história da entidade e muitas vitórias 
conquistadas, entre elas: entrada dos municípios na 
Constituição de 1988 como entes federativos; respeito 
à autonomia municipal, ao obter a sua Lei Orgânica 
(Constituição Municipal); luta constante pela reforma 
tributária; criação do ICM e, depois de 1988, ICMS, 
incluindo serviços; melhoria tributária; ampliação do 
FPM; conquista do ITBI como receita do município, e 
do IPVA também para o município, partilhado com o 
Estado; competência exclusiva para isenção do ISS e 
ampliação da listagem de serviços; IPTU progressivo; 
luta para obtenção de royalties da água e do petróleo 
(desencadeada em 1984, em Jornada da ABM-RJ, 
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que hoje coloca recursos financeiros em centenas de 
municípios); aumento de força no Congresso com a 
Frente Parlamentar Municipalista; estabelecimento 
de intercâmbio e intensificação de relacionamento 
com entidades congêneres de outros países — Ale-
manha, Portugal, Estados Unidos e outros, para apri-
moramento da gestão municipal, assessoria e apoio, 
com estagiários municipalistas levando e recebendo 
colaboração; vigilância permanente em defesa dos 
interesses municipalistas; manutenção e ampliação 
das conquistas.

Os constantes trabalhos da ABM projetaram sua 
imagem e credibilidade, sendo suas reivindicações, 
propostas e sugestões, acolhidas pelos Governos e 
pelo Congresso.

Constituem a ABM todos nós municipalistas, in-
dependente de cargos ou funções, que acreditamos 
ser o município base e princípio da estrutura do Estado 
Democrático de Direito. O esforço municipalista se volta 
para a cidadania, onde se encontra o fundamento da 
democracia. A história da ABM continua a ser escrita 
com nossa ativa participação e com a participação de 
Prefeitos.

Parabéns à nova diretoria. Acredito que só a 
união faz mover questões fundamentais para os mu-
nicípios brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a minha cidade de Goiânia completou, em 
outubro, 73 anos de existência e já tem uma população 
estimada, segundo as últimas estatísticas, em aproxi-
madamente 1 milhão e 200 mil habitantes. 

Seu fundador, o médico e líder político Pedro Lu-
dovico Teixeira, deu continuidade à idéia que, desde os 
primórdios da história de Goiás, constituía preocupação 
de seus governantes. Em 1793, o primeiro governador 
da Capitania de Goiás, Dom Marcos de Noronha, mais 
tarde Conde dos Arcos, em resposta a uma consulta 
do Governo português, afirmava que o traçado da Ca-
pital para Meia Ponte, seria bastante benéfico, pois o 
clima de Vila Boa e sua situação geográfica eram muito 
inferiores aos de Pirenópolis.

Conta o historiador Oscar Sabino Júnior que, em 
1830, o segundo governador de Goiás, após a Indepen-
dência do Brasil, marechal-de-campo Miguel Lino de Mo-
rais, manifestava-se favoravelmente à mudança, porém, 
para o norte, nas proximidades de Niquelândia, então 
denominada Água Quente. A idéia ressurgiu em 1863, 
com José Vieira Couto de Magalhães que, em seu livro 
Viagem ao Araguaia, defendeu a transferência da Capital 
para outro lugar. Depois dele, o major Rodolfo Gustavo 
da Paixão, primeiro presidente após a Proclamação da 

República, não escondeu também o seu interesse pela 
solução do problema. Vagamente abordado até 1930, 
a idéia só se firma no Governo Pedro Ludovico Teixei-
ra, a quem coube, finalmente, promover a mudança da 
Capital de Vila Boa para Goiânia, lançando sua pedra 
fundamental, no dia 24 de outubro de 1933, na Praça 
Cívica, local onde está o Palácio do Governo.

O Batismo Cultural, isto é, a sua inclusão oficial 
no mapa geográfico do Brasil, ocorreu a 5 de julho de 
1942. Daí por diante, a cidade cresceu, teve surpre-
endente ascensão demográfica, promoveu a transição 
do mundo rural de Goiás para outro iminentemente ur-
bano, desenvolveu-se social e economicamente, sen-
do agora um dos mais importantes pólos industriais e 
comerciais do Centro-Oeste. 

Abriu, de outro lado, caminho para que se ins-
talasse no Planalto Central o novo Distrito Federal, a 
saber, a nova metrópole nacional Brasília, considerada 
pela UNESCO, Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Foi Goiânia quem deu sustentação à construção de 
Brasília e por ela foi beneficiada por estradas pavi-
mentadas facilitando a comunicação terrestre com os 
núcleos populacionais do litoral.

Da oportunidade, quero me aproveitar para fazer 
uma sugestão ao Ministério dos Transportes e formu-
lar um apelo para que a leve ao Presidente Lula. Julgo 
oportuno e perfeitamente viável que se dê à BR-060, 
no trecho que liga a Capital de Goiás a Brasília, a de-
nominação de Rodovia JK, uma homenagem à capaci-
dade criativa e administrativa do Presidente Juscelino 
Kubitschek, e porque foi exatamente por essa via de 
transporte que ele fez chegar quase todos os meios 
indispensáveis à construção da nova Capital do País. 
Por essa estrada transitaram os migrantes nordesti-
nos, homens e mulheres que ofereceram todo o seu 
esforço para que a idéia dos Inconfidentes de Minas 
Gerais se tornasse uma realidade.

Não resta dúvida de que a construção de Brasília 
acelerou o processo desenvolvimentista de Goiânia. 
Basta assinalar que em 1950 a população da metró-
pole era pouco mais de 53 mil habitantes; em 1960, 
passava de 153 mil; em 1970 atingiu quase 390 mil 
e hoje está na casa de mais de 1 milhão e 200 mil. 
Quer dizer, as duas cidades se completam, podem se 
considerar irmãs, pois ambas surgiram do idealismo 
perseverante de 2 eminentes brasileiros, o filho de 
Minas Gerais Juscelino Kubitschek e o goiano de Vila 
Boa, Pedro Ludovico Teixeira. Os 2 foram senadores 
pelo Estado de Goiás e cada um, de modo patriótico 
e cívico, ofereceram a sua valiosa contribuição para 
o Brasil, um e outro estadista de um País moderno e 
democrático. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
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  O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade 
de Líder, mas também de coordenador da bancada do 
meu Estado, o Ceará, tive oportunidade de conversar, 
há poucos instantes, com a Ministra Dilma Rousseff, 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, a 
respeito de projetos de interesse do Estado do Ceará 
– e são vários. 

S.Exa. está dialogando com o Presidente Lula, 
com o atual Governador do Estado, Lúcio Alcântara, e 
também com o Governador eleito, Cid Gomes. 

Um desses projetos tem causado certa polêmica 
no Estado do Ceará. Trata-se do projeto de instalação 
de uma siderúrgica muito importante para o nosso de-
senvolvimento. O Ceará, como todos aqui sabem, está 
localizado no semi-árido nordestino e em cima, basica-
mente, de uma pedra, de um cristalino. Portanto, essa 
siderúrgica trará desenvolvimento para o Estado.

A Ministra Dilma Rousseff garantiu-me – assim 
como ao nosso Governador, Lúcio Alcântara, e ao Go-
vernador eleito, Cid Gomes – que o compromisso do 
Presidente da República, assumido publicamente na 
campanha eleitoral, no seu programa de Governo, na 
propaganda eleitoral gratuita e nos debates públicos, 
será honrado. Garantiu S.Exa. que será instalado um 
pólo siderúrgico no Ceará, mesmo o Estado não tendo 
jazidas de ferro nem de gás suficientes, mas terá o gás 
e o ferro para serem processados numa siderúrgica. 

O compromisso político do Presidente foi reafirmado 
– e para nós essa reafirmação do Presidente da Repúbli-
ca é muito importante – pela Ministra Dilma Rousseff. As 
tratativas de preço de gás, dos lingotes de ferro e compa-
nhia limitada entre as empresas privadas e a Petrobras 
serão ajustadas entre elas, que têm todas as condições 
e capacidade de se acertarem, porque entendem mais 
do chamado mercado do que nós, que temos que defen-
der, sobretudo, o interesse público. É isso que faremos. 
Vamos defender nosso Estado com todo rigor. 

Quanto à Petrobras, às vezes nossa fala parece 
mais dura, mais ríspida. Queremos pedir a essa em-
presa que considere o fato de estarmos, nós, o Estado 
do Ceará, em cima de uma pedra. Essa rudez, quem 
sabe, é em função do DNA do povo do Ceará. Nasce-
mos em cima daquela pedra e parece que a palavra 
também é mais dura, mas é a necessidade, o desejo 
de nos desenvolvermos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
a V.Exa., tendo em vista que teve início a Ordem do 
Dia, que determine às Comissões o encerramento de 
seus trabalhos.

Peço ainda uma informação à Mesa. Daremos 
continuidade a esta sessão após as 14h ou está man-
tida a sessão ordinária das 14h?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta ses-
são está marcada e pode ir até as 15h.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Obrigado, Pre-
sidente. 

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 2
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RONDÔNIA

Anselmo PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Inácio Arruda PCdoB 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 6
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SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
Jorge Khoury PFL 
José Carlos Aleluia PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 

José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Silas Brasileiro PMDB 
Vadinho Baião PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 19
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Angela Guadagnin PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Nelson Marquezelli PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB 
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Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 304 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 
passar à discussão e votação da matéria constante do 
item 1 da pauta, a Presidência vai submeter à votação 
requerimento verbal dos Srs. Deputados Miro Teixei-
ra e Celso Russomanno relacionado com a crise da 
aviação civil no Brasil.

Todos sabem que uma Comissão Externa tem 
por finalidade dar à Câmara dos Deputados capaci-
dade de acompanhamento e de apoio na busca de 
solução para crises, a exemplo desta que enfrentamos 
na aviação civil, que, como sabem todas as Sras. e 
Srs. Deputados, já afeta não apenas o transporte de 
passageiros, mas também o de cargas, e até mesmo 
o próprio quorum da nossa Casa – foi o que ocorreu 
na noite de ontem. 

O requerimento que proponho que seja sub-
metido a votação, esperando que seja aprovado por 
unanimidade, refere-se à constituição de Comissão 
Externa, composta por um Deputado e um suplente 
de cada partido. Ou seja, em igualdade de condições, 
cada partido indicaria um membro e um suplente. A 

Presidência ficaria com o Deputado Alceu Collares, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, exatamente a Comissão encarrega-
da de fiscalizar os atos das instituições relacionadas 
com essa situação.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pa-
rabenizar os autores do requerimento e V.Exa, pela 
condução do assunto, mas também reiterar o pedido 
que fiz ontem e que repetirei todos os dias. 

O Ministro Waldir Pires, cuja trajetória política eu 
respeito, não tem mais condições de se manter à fren-
te do Ministério da Defesa. A crise instalada no Brasil, 
como já disse V.Exa., foge ao controle do Governo.

O Presidente da República precisa dar explica-
ções à sociedade. Nosso sistema é presidencialista e 
assim o exige. Este o primeiro ponto.

Segundo, o Governo deverá – o que não costu-
ma fazer – trocar o Ministro da Defesa, que, conforme 
dissemos, não tem mais condição de gerenciar esta 
crise, que chegou a um ponto insuportável para qual-
quer de nós brasileiros.

Parabenizo V.Exa. Evidentemente, o PFL vota fa-
voravelmente ao requerimento, a fim de que a Câmara 
dos Deputados participe e colabore para o desfecho da 
crise que hoje atinge todas as regiões do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o requerimento.

REQUERIMENTO Nº 4.459, DE 2006 
(Do Sr. Deputado Celso Russomano)

Requer a constituição de Comissão 
Externa para 

averigüar, IN LOCO, o envio de Indicação ao 
Poder 

Executivo, da questão do controle de tráfego 
aéreo.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 38 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, a constituição de 
Comissão Externa, com ônus para a Câmara dos Depu-
tados, para averigüar IN LOCO, os recentes casos da 
crise do tráfego aéreo.

Justificação

Trata-se da grave questão do controle de tráfego 
aéreo que assombrou o país desde o lamentável evento 
de 29 de setembro último, envolvendo uma aeronave 
Boeing 737/800, em vôo de carreira da empresa aérea 
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Gol, de Manaus para Brasília, que se chocou contra 
uma aeronave comercial Legacy, nos céus da selva 
amazônica, com o trágico resultado de 154 mortos. 

Parece inviável uma solução a curto prazo para 
o problema de colapso no tráfego aéreo do país, dada 
a repercussão do episódio e o subseqüente compor-
tamento dos atores envolvidos, desde o Ministério da 
Defesa, o Comando da Aeronáutica, até os contro-
ladores de vôo, divididos entre civis e militares, tudo 
observado pelas empresas aéreas, associações de 
pilotos e outros interessados, enquanto os usuários 
suportam o caos da chamada ou “operação-padrão”, 
negada mas sentida. 

Não é preciso muita especulação, para entender 
que, independentemente da relação entre o acidente 
mencionado e a alegada sobrecarga e estresse oriundo 
do excesso de serviço dos controladores de vôo, o sis-
tema passa por uma fase que demanda definição. Para 
uns existiria uma “zona cega”, um “buraco negro” nos 
limites da área de responsabilidade de cada centro de 
controle, especialmente entre as áreas do Cindacta-1 
(Brasília) e do Cindacta-4 (Manaus). Para outros seria 
exatamente a falta de pessoal, a sobrecarga de traba-
lho, a deficiência de preparo e de treinamento e a baixa 
remuneração dos controladores, sem uma carreira úni-
ca definida e atraente, o que causaria desmotivação e, 
por conseqüência, incúria. Também sabemos que tem 
equipamentos obsoleto,onde falta um Plano de Careira 
e o reconhecimento da Profissão daí, a própria falha 
humana se uniria a defasagens tecnológicas devido à 
falta de investimento, falhas episódicas de equipamen-
to ou adoção de critérios mais elásticos em relação às 
normas de fluxo e espaçamento, conforme a demanda 
cada vez maior. Para um efetivo de controladores que 
não cresce na mesma proporção, estariam criadas as 
condições ideais ao desastre. 

Sala das Sessões, de de 2006.– Deputado Celso 
Russomano, PP.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Srs. 
Deputados que o provam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO E 
CONSTITUÍDA A COMISSÃO EXTERNA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item úni-
co da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 536-G, DE 1997 

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e Outros)

Discussão, em segundo turno, do 
Substitutivo do Senado Federal à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 536-C, de 
1997, que dá nova redação aos arts. 7º, 23, 
30, 206, 208, 211, 212 e 239 da Constituição 
Federal, e ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há orado-
res inscritos.

A Presidência apela para os oradores no sentido 
de compreenderem que ontem não pudemos cumprir 
nossa Ordem do Dia e hoje temos uma pauta sobre-
carregada, tendo em vista a necessidade da aprovação 
dessa proposta de emenda à Constituição. Em segui-
da, às 16h, teremos sessão para escolha do membro 
indicado pela Câmara dos Deputados ao Tribunal de 
Contas da União. Posteriormente, às 19h, teremos ou-
tra sessão extraordinária, para julgamento de processo 
de perda de mandato. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, poucas 
matérias nesta Casa têm o consenso que teve essa 
proposta de emenda à Constituição do FUNDEB. Por 
isso, reitero a V.Exa. que solicite aos oradores inscri-
tos que declinem do uso da palavra. O discurso pode 
ser feito no intervalo da votação. V.Exa. poderia iniciar 
a votação de imediato, já que todos concordamos, e 
os oradores vão-se reservando da tribuna durante a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço 
a sugestão, Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS, 
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-
ção o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 536, de 1997, em segundo 
turno:
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos 
passar à votação da matéria, indicando, naturalmen-
te, como orientação dos Líderes, ressalvadas as ex-
ceções, o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita a todos os Srs. Deputados e todas as 
Sras. Deputadas que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queriam seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, inscrevi-me para pronunciar-me a respeito 
desse importante momento de votação, em segundo 
turno, da PEC nº 536, que amplia os recursos do FUN-
DEB e atinge a educação da primeira à quarta série, 
inclusive, a pré-escola.

Isso, Sr. Presidente, é um avanço enorme que 
nós, Deputados e Senadores, damos para a educação, 
não apenas no aspecto de melhoramento do tempo de 
aprendizado dos alunos, mas acima de tudo em rela-
ção à qualidade do ensino. Teremos agora condições 
de dar um passo significativo para que tenhamos uma 
futura geração com um conhecimento e uma qualidade 
educacional nunca antes vistos neste País. 

Sem sombra de dúvida, o País avançou muito com 
a diminuição do analfabetismo, com a universalização 
do ensino e com a votação, neste dia, da PEC do FUN-
DEB, em segundo turno, para que possa ser promul-
gada. Não temos dúvida alguma de que os Prefeitos, 
os gestores municipais e estaduais das Unidades da 
Federação farão cumprir esta alteração constitucional, 
para o bem do nosso País e, principalmente, para as 
futuras gerações.

Os Prefeitos ansiavam muito por esses recursos, 
já que a capacidade de investimento dos municípios 
brasileiros está completamente esgotada. Os muni-
cípios que têm compromisso com a educação; que 
ampliam cada vez mais o número de vagas e salas 
de aula; que trazem corpo docente para as escolas; 
que mantêm o mínimo compromisso de atuar priori-
tariamente com a educação irão receber agora mais 
recursos para ampliar sua demanda e, conseqüente-
mente, registrar uma melhora, a médio e longo prazo, 
em relação a outros municípios, circunvizinhos ou não, 
que não tiveram a mesma preocupação e atenção para 
com a educação.

Por isso, Sr. Presidente, quis pronunciar-me, como 
o fiz no primeiro turno. Parabenizo todos por deixarem 
de lado as diferenças políticas. Essa não é uma votação 
em que há de se estabelecer a dicotomia Oposição/Si-
tuação. Pelo contrário, estamos unidos. O painel indica 
todos os partidos votando “sim”, pelo bem do País, dos 
alunos brasileiros e dos que dedicam sua vida à edu-
cação e principalmente confiam que com a educação 
iremos melhorar a qualidade de vida do nosso povo e 
colocar o nosso País no patamar de desenvolvimento 
sustentável e de equilíbrio social. 

Sr. Presidente, quero parabenizar todos e espe-
ro que consigamos, apesar das dificuldades que es-
tamos passando com o apagão aéreo, estabelecer o 
número mínimo necessário de 308 para aprovarmos 
essa matéria.

Muito obrigado.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca ao plenário os Srs. Parlamenta-
res presentes nas diferentes dependências da Casa. 
Estamos em pleno período de votação nominal, em 
segundo turno, pelo sistema eletrônico, da proposta de 
emenda à Constituição do FUNDEB, matéria da mais 
alta importância, que requer o quorum qualificado de 
308 votos “sim”. 

Estão presentes na Casa mais de 350 Srs. Parla-
mentares. Portanto, precisamos atingir o quorum, encer-
rar esta sessão e dar início à seguinte, para escolha do 
membro da Casa que vai compor o Tribunal de Contas 
da União, dentre os 8 candidatos inscritos. 

A SRA. IARA BERNARDI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Relatora da proposta de emenda à 
Constituição que cria o FUNDEB, a ilustre Deputada 
Iara Bernardi 

A SRA. IARA BERNARDI (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, pedi para usar a palavra neste momento 
para não interromper a votação. 

Quero ressaltar a atuação da Comissão Especial 
na Câmara dos Deputados. Trabalhamos desde o início 
com grande unidade. Não houve questões partidárias 
e divergências de peso que não pudessem ser supera-
das. Lutamos de forma muito coesa, o que foi positivo 
inclusive para acelerar o projeto na Câmara. 

O Deputado Severiano Alves, Presidente da Co-
missão, também teve papel primordial na construção 
dessa unidade e na tramitação rápida e efetiva dessa 
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matéria tão importante para o País, como já foi dito 
aqui, de modo que ela pudesse ser aprovada depois 
de todos os percalços com relação a tempo e à falta 
de quorum nesta Casa. 

Vamos dar prioridade à educação brasileira. Em 
4 anos, poderemos universalizar a educação infantil, a 
creche, a pré-escola, o ensino fundamental, que conti-
nua obrigatório, e o ensino médio para todos os jovens 
brasileiros, inclusive oferecendo nova possibilidade de 
alfabetização àqueles milhões de brasileiro que não 
puderam estudar na época devida. Esse é um fundo 
que financiará a educação para todos, como está no 
programa de educação do Presidente Lula. 

Lembro que a primeira proposta de discussão 
do FUNDEF foi do então Deputado Padre Roque, do 
Paraná, quando dirigimos críticas inclusive ao fato de 
que o foco do fundo era o ensino fundamental, quan-
do deveríamos ter, de fato, uma educação para todos, 
pensar a educação como um sistema que atendesse 
a todas as áreas – infantil, ensino fundamental e en-
sino médio. 

Penso que em 4 anos atingiremos esta meta. O 
Brasil será outro em termos de educação, e os nos-
sos indicadores educacionais com certeza registrarão 
melhora na qualidade do ensino. As vagas e a quali-
dade que os pais pedem são pontos essenciais que 
virão com o FUNDEB. Esse será um grande passo, um 
grande marco na educação brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria tam-
bém de me congratular com todos os companheiros 
por esta votação. O FUNDEB será, sem dúvida algu-
ma, mais um passo importante que o Brasil dará no 
apoio à educação básica. 

Até acredito e entendo que devamos rever 
a matéria. A aplicação dos recursos do Ministério 
da Educação está muito concentrada no ensino 
superior. Temos estatísticas lamentáveis sobre a 
educação básica, que mostram que alunos da 5ª 
e 6ª séries sequer sabem interpretar textos. Por-
tanto, é preciso reavaliar esta questão, bem como 
a qualificação dos nossos professores. Agora po-
deremos avançar com os cursos de ensino a dis-
tância. Mas, fundamentalmente, precisamos injetar 
recursos na educação básica e, na minha opinião, 
equilibrar essa aplicação entre o ensino superior 
e o ensino básico.

Portanto, a aprovação do FUNDEB, em segundo 
turno, realmente traz avanços significativos para a nova 
geração de brasileiros, para o futuro do nosso País, 
aumentando nossa competitividade e nossa inserção 
no mercado internacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência convoca os Srs. Parlamentares presentes nas 
diferentes dependências da Casa a virem ao plenário. 
Até o momento, votaram apenas 103 Srs. Parlamenta-
res e precisamos atingir o quorum de 308, sendo que 
há mais de 350 Parlamentares na Casa. 

Após esta sessão, vamos dar início à próxima, 
para votarmos a indicação do membro do Tribunal de 
Contas da União.

Estou inscrevendo todos em uma lista de prece-
dência que tenho comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tam-
bém estão inscritos os Deputados Mauro Benevides, 
Alice Portugal, Ricardo Santos e Luiz Carreira.

Seguirei rigorosamente a lista: Deputados Tar-
císio Zimmermann, Fernando Coruja, Paulo Rubem 
Santiago, Eduardo Valverde, Maurício Quintella Lessa, 
Severiano Alves, Alice Portugal, Rogério Teófilo, Mauro 
Benevides, Gastão Vieira, Ricardo Santos, José Rocha, 
Simão Sessim e Nazareno Fonteles.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero me congratular com a Deputada 
Iara Bernardi. Penso que S.Exa. coroa sua participa-
ção nesta Legislatura com a aprovação de uma das 
matérias de maior importância ao longo desses 4 anos. 
Com ela estamos dando um passo gigantesco no 
sentido não apenas de assegurar o acesso universal 
à educação, mas sobretudo de permitir a qualificação 
do ensino no País.

Registro, de público, que a Deputada Iara Ber-
nardi conduziu todo o processo de construção dessa 
matéria de forma extremamente sensível, e agora 
chegamos a essa unanimidade na sua aprovação. 
Isso se deve, sem dúvida alguma, à sensibilidade e à 
sabedoria da Relatora.

Quero também, Presidente Inocêncio, destacar 
que estamos votando essa matéria no Governo do 
Presidente Lula, no qual assistimos a tantos avanços 
nas políticas sociais; a tantas conquistas do povo mais 
pobre; à ação efetiva de uma administração voltada 
para a garantia dos direitos daqueles que, historica-
mente, foram preteridos no Brasil.
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Nesse sentido, Deputada Iara, é necessário registrar 
que, no dia em que aprovamos o FUNDEB, os trabalhado-
res do nosso País dão, mais uma vez, uma magnífica aula 
de cidadania para todo o nosso povo, quando reúnem, em 
marcha unitária de todas as centrais sindicais, milhares de 
trabalhadores de todos os Estados em torno da reivindica-
ção de salário mínimo de 420 reais para 2007.

Os trabalhadores, que, em anos anteriores, fo-
ram protagonistas fundamentais, ao lado do Governo 
do Presidente Lula, na elevação substancial do salário 
mínimo, que também é requisito de cidadania e justiça 
social, mais uma vez dão essa aula de cidadania.

Na sua unidade aqui em Brasília, reafirmam os 
interesses do conjunto dos trabalhadores do nosso 
País; reafirmam os interesses pelo desenvolvimento 
nacional, os interesses do povo trabalhador, do povo 
de menor remuneração, do povo da vila, do povo do 
interior, desse povo brasileiro que, no Governo do Pre-
sidente Lula, vê emergir seus direitos e vê-se, efetiva-
mente, em condições de conquistar cidadania.

Portanto, é um belo exemplo que nos dão os tra-
balhadores de todo o País: ao mesmo tempo em que 
aprovamos o FUNDEB, eles se reúnem e dão essa mag-
nífica aula de cidadania na luta pelos seus direitos.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARREIRA (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero parabenizar o Congresso Nacional 
porque tenho certeza de que vamos atingir o quorum 
e aprovar, em segundo turno, a PEC do FUNDEB.

O projeto, quando chegou a esta Casa, realmen-
te precisava de ajustes. Ele foi muito transformado 
pela Comissão Especial, com o trabalho brilhante da 
Deputada Iara Bernardi e a condução segura do nosso 
Presidente, Severiano Alves, e a colaboração de to-
dos os companheiros que participaram da Comissão. 
Trabalhou-se duramente a proposta inicial e, depois 
que voltou do Senado, novamente foi aprovada pela 
Comissão Especial, e agora temos uma nova oportu-
nidade de oferecer ao País condições de melhorar a 
educação básica.

O FUNDEB cria um novo instrumento para melho-
rar a qualidade da educação. É resultado do esforço de 
todos – e não apenas do Governo, que teve a iniciativa 
de mandar para cá a proposta, após pressão de toda 
sociedade – e sobretudo do trabalho dos partidos que, 
de forma suprapartidária, na Comissão e no plenário, 
votaram a favor dessa matéria, de grande importância 
para a educação do nosso Brasil.

Portanto, todos os Parlamentares, assim como o 
Senado Federal, estão de parabéns pelo esforço feito no 
sentido de dotar o País de um instrumento importante para 
uma educação de qualidade. Nós teremos, certamente, a 
oportunidade de realizar nos próximos anos uma educação 
de boa qualidade, contando com um fundo que não é ainda 
aquele desejado, mas pelo menos representa o possível, 
dentro das restrições financeiras impostas pelo próprio 
Ministério da Fazenda, pelo próprio Governo Federal.

Gostaríamos de ter já no primeiro ano 10% dos re-
cursos. Mas, infelizmente, não foi possível. De qualquer 
maneira, já é um passo importante, um avanço significa-
tivo no sentido de se conseguir uma educação de quali-
dade no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, fiz algumas quadras e quero homena-
gear todos pela aprovação do FUNDEB, que certamen-
te ocorrerá nesta tarde. Mas, sobretudo, queria lembrar 
nesta homenagem o Presidente Severiano Alves, a Re-
latora Iara Bernardi e, em memória, o professor Florestan 
Fernandes, que aqui por 8 anos defendeu com garra e 
brilho a importância da educação básica como elemento 
de emancipação cultural e política e como elemento de 
promoção da cidadania.

Quero dizer o seguinte, Sr. Presidente: 
Com o FUNDEB aprovado
O País vai avançar
E já estou vendo as crianças
Bem cedo a se levantar
Com a roupa bem limpinha
E a lancheira cheinha
Indo pra escola estudar
Desenvolver o interesse 
E a curiosidade
Em todo e qualquer lugar
Pequena ou grande cidade
Garantindo educação
Com recursos de verdade
O País vai dar um salto
Vencendo a desigualdade
Promovendo com firmeza
Construindo com presteza
A escola de qualidade
Este País continente
Tem realidades cruéis
Estados que são mais pobres
Enfrentam duros papéis
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Municípios bem distantes
Têm escolas isoladas
Nas salas poucas crianças
São de fato educadas
Com o FUNDEB isso muda
Com mais dinheiro e gestão
Pois o FUNDEF hoje em dia
Lidera a corrupção
Parabéns Severiano
Parabéns, Iara também
Um abraço a Florestan
Igual a ele não tem
O Congresso comemora
Essa vitória gigante
Parabéns pelo FUNDEB

Ao educador e ao estudante.
Vamos instituir um FUNDEB de qualidade, com mais 

dinheiro público, porém com mais gestão e controle social, 
para que não repitamos as fraudes, o desvio de finalidade, 
a má gestão, o patrimonialismo e a corrupção que ocorre-
ram com o FUNDEF. 

Teremos uma longa jornada. Se dependesse de 
nós, já estaríamos discutindo o custo aluno/qualida-
de e o piso salarial nacional para os profissionais da 
educação básica. 

Lanço aqui um desafio: que a partir de 2007 co-
mecemos a defender no Ministério do Planejamento, 
no Ministério da Fazenda, com o Presidente Lula os 
recursos para o FUNDEB desvinculados de toda e 
qualquer forma de contingenciamento orçamentário. 
Que para a implantação do FUNDEB não haja qualquer 
tipo de restrição de ordem orçamentária – orçamento 
fiscal, orçamento de investimento, ou de qualquer nível 
e natureza na esfera da República. 

Parabéns ao Congresso; parabéns ao Deputados Se-
veriano e Iara Bernardi. Mais uma vez, nossa homenagem 
a Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero agradecer ao Deputado Paulo 
Rubem Santiago as referências ao nosso trabalho; à 
Relatora, Deputada Iara Bernardi, que foi uma peça 
muito importante; e a toda a Comissão, que trabalhou 
nessa proposta de emenda à Constituição talvez com 
mais entusiasmo do que em outras, porque está em 
jogo a educação do Brasil. 

Destaco 3 pontos importantes do FUNDEB. O primei-
ro deles é a obrigatoriedade que a emenda à Constituição 
dá às matrículas na educação infantil nas duas etapas: de 
0 a 3 anos é obrigatória a oferta de creche; de 4 a 5 anos, a 
pré-escola também é obrigatória. Ainda há pouco eu disse 

que, no passado, o Constituinte errou quando não declarou 
também prioridade à educação infantil. Esse é um grande 
passo para a melhoria da educação brasileira.

Outro ponto que gostaria de destacar refere-se 
ao piso nacional salarial para os professores. Há 10 
anos lutamos nesta Casa para criar esse piso, o que 
foi conseguido com essa emenda. Não determinamos 
o valor porque isso será feito por lei específica. Mas 
tenho certeza de que a partir do próximo ano tanto o 
professor da educação básica – infantil e fundamen-
tal – quanto o da educação média terão não um piso 
ideal, mas pelo menos um piso que vai melhorar sua 
vida e sua condição de professor. 

Hoje, a média salarial paga no Nordeste ao professor 
é de cerca de 370 reais, incorporadas as vantagens. Pode-
remos elevar esse piso salarial para mais de mil reais, con-
siderando também as vantagens do cargo. Não podemos 
mais conviver, Deputado Gastão Vieira, com essa situação. 
Em Campinas, São Paulo, o valor pago ao professor de 
educação básica é de 2.500 reais; em Brasília, quase 2 mil 
reais. No meu Município de Saúde, na Bahia, são pagos 
em média 370 reais, com todas as vantagens. 

Hoje o Governo Federal transfere para a comple-
mentação dos recursos do FUNDEF 450 milhões de 
reais. Para o FUNDEB, Deputado Luiz Carreira, está 
previsto um repasse de 2 bilhões de reais no primeiro 
ano, 3 bilhões de reais no segundo ano e 4,5 bilhões 
de reais no terceiro ano, sem a correção, porque com 
a correção esse valor poderá atingir cerca de 6 bi-
lhões de reais. 

Vamos multiplicar os recursos da educação, os re-
cursos que a União destina como complemento a Esta-
dos e Municípios, em quase 10 vezes o valor de hoje. 

Temos de sonhar com um Brasil melhor. Fico 
muito à vontade para fazer esta declaração porque 
nossa bancada é de oposição ao Governo, mas nessa 
questão somos parceiros. Abraçamos essa emenda 
e a melhoramos muito, Deputada Maria do Rosário 
e Deputado Paulo Rubem Santiago. Modificamos a 
emenda, colocamos a educação infantil na plenitude 
com a creche, porque só estava previsto o fundo para 
a pré-escola. Criamos o piso salarial. Foi uma emenda 
que todos os Deputados, não só da Comissão, mas 
de outras áreas de atuação parlamentar, tiveram inte-
resse de aprovar.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. este espaço e 
quero parabenizar todos os Deputados da Comissão 
Especial. Foi uma honra para mim ter presidido essa 
Comissão. Quero dizer aos meus pares, ao Deputado 
Átila Lira, ao Deputado Costa Ferreira que foi uma ex-
periência muito profunda. Já tive outras experiências 
com o FUNDEF, mas esta me consagra.
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Quero dedicar esta vitória ao Parlamento brasileiro 
e àqueles que fazem da educação uma meta para fazer 
este País crescer e se desenvolver. Não há salvação 
se não investirmos cada vez mais em educação. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência convoca os Srs. Parlamentares presentes 
nas diferentes dependências da Casa a comparece-
rem ao plenário.

Até o momento, votaram 228 Srs. Deputados. Pre-
cisamos ultrapassar o número de 308 Srs. Deputados. 
Trata-se de votação, em segundo turno, da proposta 
de emenda constitucional do FUNDEB, com a qual 
todos os partidos com assento na Casa estão acor-
des, encaminharam o voto “sim”. Trata-se, portanto, 
de matéria consensual, que vai melhorar sobremodo 
a educação brasileira.

Por isso, a Presidência reitera o apelo para que os 
Srs. Deputados venham ao plenário. Há 361 Srs. Parla-
mentares presentes na Casa. Precisamos votar o mais 
rapidamente possível, para encerrarmos esta sessão 
e darmos início à seguinte, com o mesmo painel, em 
que votaremos a proposta de indicação de membro da 
Câmara dos Deputados para preenchimento de vaga 
de Ministro do Tribunal de Contas da União.

A Presidência reitera o apelo a todos os Srs. 
Deputados. 

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, este é, de fato, um 
momento histórico para o Brasil e para a educação 
brasileira.

Quero evocar o nome de Anísio Teixeira, que dizia, 
nos anos 50, que o problema do analfabetismo no Brasil 
não era municipal nem estadual. Para ele somente a 
ação do Poder Público, atuando em órbitas concêntri-
cas, conseguiria enfrentar a maior chaga nacional, a 
falta histórica de prioridades para a educação.

Hoje, estamos dando esta lição ao Brasil: estamos 
honrando a memória de Anísio Teixeira e dos demais 
grandes educadores brasileiros.

O FUNDEB é um fundo de financiamento. Não 
é ainda o recurso constitucional que a educação me-
rece em relação ao percentual do PIB. No entanto, foi 
o que conseguimos realizar. E o Governo Lula o fez 
de forma impecável, porque essa PEC foi trabalhada 
a muitas mãos.

Neste momento, além de parabenizar os membros 
da Comissão, em que fui uma das Vice-Presidentas, 

quero homenagear o Deputado Severiano Alves e a 
Deputada Iara Bernardi, que não volta, injustamente, à 
Casa, mas leva o legado histórico de ter sido a tecelã 
do grande acordo que garante essa votação unânime, 
tão rara, na Câmara dos Deputados.

Também é necessário dizer que o projeto do fundo 
abrange todas as modalidades educacionais. Foram 
mais de 8 horas sucessivas de reunião no Ministério 
da Fazenda para conseguirmos um projeto piloto de 
creches. A pré-escola é uma revolução, porque acaba 
a condenação do filho do pobre de somente entrar na 
escola aos 7 anos.

O projeto do FUNDEB garante, também inedita-
mente, o primeiro piso salarial nacional para o professor 
e abertura de espaço para o debate sobre a situação 
do funcionalismo das escolas. É um grande projeto de 
educação nacional, que precisamos edificar com pas-
sos fortes e firmes no País.

Quero também fazer uma saudação especial à 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educa-
ção – CNTE, aos professores e trabalhadores em edu-
cação como um todo, à Campanha Nacional em Defesa 
da Escola Pública e à União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas, parceiros absolutamente indispensáveis 
para a melhoria dessa PEC, que nesta tarde sai con-
sagrada, em nome da educação brasileira.

Todos nós estamos de parabéns. E seria muito 
importante que a imprensa brasileira, que noticia as 
mazelas, divulgasse a grande vitória do Parlamento, 
que foi a costura desse grande projeto, o aperfeiço-
amento dessa proposta inicial, que neste momento 
nos dá uma saída importante para os problemas da 
educação brasileira.

Muito obrigada.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO.- Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vivemos hoje um dia muito impor-
tante para a democracia brasileira. A consolidação 
democrática de uma nação se dá com liberdade e 
educação.

Parabenizo o Presidente Severiano Alves, que 
conseguiu, com coesão, debate e transparência, che-
gar a um denominador comum, o que possibilitou que, 
neste plenário, praticamente 100% dos Deputados es-
tejam votando favoravelmente à matéria.

A Relatora também conseguiu aglutinar as idéias 
e os pensamentos ideológicos, partidários e pessoais 
em um só: o pensamento educacional brasileiro.
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Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar 
de parabenizar essas duas personalidades, bem como 
os Deputados Gastão Vieira e Átila Lira e os demais 
membros da Comissão.

Estamos dando uma demonstração da partici-
pação democrática do Congresso Nacional nas modi-
ficações de um Brasil presente, de um Brasil que traz 
para todos os “Brasis” – do Nordeste, do Centro-Oeste, 
do Sul – a verdadeira democracia: o conhecimento e 
a educação.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, como 
pernambucano e nordestino, V.Exa. pode ter certeza 
de que essa é a principal lei aprovada pelo Congres-
so neste ano. Ela mostra ao Brasil a participação de 
todos os Parlamentares, principalmente dos membros 
da Comissão Especial.

Parabéns à Casa, em nome do PPS, por essa 
grande vitória da democracia, a aprovação do FUN-
DEB, que vai democratizar e levar a toda a sociedade 
brasileira o conhecimento educacional.

Deputado Gastão Vieira, tenho certeza de que 
o seu e os demais Estados irão ganhar. Claro que há 
uma repartição democrática da parte financeira dos 
recursos, mas tenho certeza absoluta de que Alagoas 
e o Nordeste ganham com a aprovação dessa lei.

Portanto, parabéns aos Parlamentares que fi-
zeram parte da Comissão e parabéns ao Congresso 
Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
para que venham ao plenário. Precisamos concluir a 
votação dessa matéria para convocar outra sessão, em 
que votaremos a proposta de indicação de membro da 
Câmara dos Deputados para preenchimento de vaga 
de Ministro do Tribunal de Contas da União.

Neste momento, estamos realizando a votação, 
em segundo turno, da proposta de emenda à Consti-
tuição que cria o FUNDEB, matéria da mais alta im-
portância para a educação brasileira.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em tantos anos de atividade parla-
mentar – quer integrando o Senado Federal, quer inte-
grando a Câmara dos Deputados –, não presenciamos 
a apreciação de uma proposta de emenda constitucio-
nal revestida desse timbre de consensualidade como a 
PEC do FUNDEB, aplaudida indiscrepantemente por 

todos os partidos, sobretudo porque altera substan-
cialmente a estrutura educacional brasileira.

A simples instituição do piso salarial do profes-
sor já seria bastante para que merecesse as nossas 
manifestações mais entusiásticas. E realmente desejo 
fazê-lo, lembrando os companheiros que, como Seve-
riano Alves e Iara Bernardi, compuseram a Comissão 
e trabalharam infatigavelmente para viabilizar essa 
iniciativa que certamente alcançará e até ultrapassa-
rá o quorum de 308 votos exigido pela Carta Magna 
brasileira.

Em nosso partido, companheiros se dedicaram de 
corpo e alma a essa tarefa, como o Deputado Gastão Viei-
ra, que me seqüenciará nesta tribuna, interpretando, ele e 
eu, o pensamento do PMDB, que maciçamente, por con-
vicção própria dos seus integrantes e por uma diretriz do 
Líder Wilson Santiago, uniu-se no primeiro turno, e haverá 
de fazê-lo também no segundo, garantindo apoio integral 
à proposta de emenda constitucional do FUNDEB.

É essa, Sr. Presidente, a nossa posição, que 
certamente será secundada pelo nosso Vice-Líder 
Gastão Vieira.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, por concessão do nosso Líder Wilson San-
tiago, falo em nome da bancada do PMDB sobre nossa 
satisfação de ter participado ativamente da construção 
desse texto que hoje está sendo aprovado em segundo 
turno quase que por unanimidade nesta Casa.

O PMDB trabalhou muito, Sr. Presidente. Fizemos 
incluir no texto da emenda um artigo que considero, como 
toda minha bancada, de fundamental importância para que 
o FUNDEB permita que o ritmo do FUNDEF financeiro seja 
mantido. Colocamos uma emenda, acatada pela Relatora, 
Deputada Iara Bernardi, dizendo que o valor do FUNDEB 
para o ensino fundamental não poderia ser inferior ao último 
valor pago pelo FUNDEF para os municípios. Havia um ris-
co que o dinheiro fosse todo para o EJA, para os Estados, 
enquanto os municípios, com compromissos de concurso, 
de contratação, de planos de cargos e salário, de repente, 
teriam menos recursos do que vinham tendo. 

Essa foi uma grande vitória da nossa bancada. 
O FUNDEB, como o FUNDEF, dá tranqüilida-

de financeira para que se possa executar a proposta 
educacional. Na regulamentação, deveremos melhorar 
alguns pontos desta matéria.

É preciso responder à bancada do Rio Grande 
do Sul, com relação à perda ou não de receita por 
parte dos municípios, informando que temos um ins-
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trumento na mão: a regulamentação, que vai permitir 
tudo isso. 

Sr. Presidente, esta é uma tarde gloriosa para 
o nosso Parlamento. Este é um momento grandioso 
para a bancada da educação nesta Casa, e, acima de 
tudo, temos a certeza de que, com tranqüilidade finan-
ceira, poderemos buscar a melhoria da qualidade da 
educação brasileira.

Parabéns à Deputada Iara Bernardi, ao Presi-
dente da Comissão Especial, Deputado Severiano 
Alves, a todos os membros da Comissão e ao PMDB, 
que soube compreender a importância dessa emenda 
constitucional.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO SANTOS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero me congratular com todo o 
Congresso Nacional pela aprovação da emenda do 
FUNDEB. Pela primeira vez na nossa história, temos 
um fundo que contempla todo o ciclo da educação bá-
sica brasileira em suas 3 etapas.

Faço aqui as minhas homenagens ao Deputado 
Severiano Alves, que presidiu a Comissão Especial, à 
Deputada Iara Bernardi, que foi a Relatora, e ao Sena-
dor José Jorge, que foi o Relator no Senado Federal.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o 
fato de que a tarefa não pára por aqui. Esta Casa tem 
uma responsabilidade muito grande na regulamenta-
ção do FUNDEB. Como todos sabem, a PEC tem a 
estrutura básica. Fica para a legislação ordinária com-
plementar detalhes e pontos importantes, como, por 
exemplo, custo/aluno por nível de ensino e por moda-
lidade de ensino.

A este propósito, realizaremos amanhã em Vitória, 
no Espírito Santo, o Seminário O FUNDEB e os Desafios 
da Educação Básica, que será coordenado pela Comis-
são de Educação da Câmara, pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, pela UNDIME e pela Orga-
nização dos Estados Ibero-Americanos, com o objetivo 
de apresentar propostas para sua regulamentação, que 
deverá sair até o fim deste ano, como todos sabem.

Parabéns ao Congresso Nacional por este dia 
histórico para a educação brasileira que estamos vi-
vendo. 

De certa forma, Sr. Presidente, estamos realizan-
do parte do sonho de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, 
Paulo Freire e João Calmon.

O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, neste instante, congratulo-me com todos os pares 
desta Casa e falo da importância desta matéria hoje 
aprovada em segundo turno por todos os partidos que 
têm assento na Câmara dos Deputados. 

Nosso Parlamento fica mais engrandecido porque 
exercitamos hoje uma das suas principais funções, que 
é debater e aprimorar matérias, principalmente aquelas 
vindas do Poder Executivo. 

Não tenho dúvida de que o FUNDEB é uma das 
matérias mais importantes que tramitaram nesta Casa. 
Ele aumenta o espectro de atuação do FUNDEF, cria-
do no Governo Fernando Henrique.

Agora, temos realmente a valorização do ensino 
e do professor, além de mais recursos para melhorar 
a educação básica do País. 

Não tenho dúvida de que o Nordeste terá um ga-
nho significativo com a aprovação desta matéria.

Parabenizo o Presidente da Comissão Especial, 
Deputado Severiano Alves, um baiano que tem se 
destacado na defesa da educação nesta Casa, e a 
Relatora, Deputada Iara Bernardi. 

Sr. Presidente, a Casa deu ao Brasil a oportuni-
dade de aperfeiçoar a nossa educação básica. Avança-
remos muito mais com a criação das escolas técnicas 
de nível médio. Hoje, não podemos mais conviver com 
o ensino básico de formação geral, que não acrescenta 
nada. Precisamos avançar para transformar o ensino 
básico de formação geral em escolas técnicas profis-
sionalizantes, para que o jovem possa, ao concluir o 
2º grau, exercer uma profissão.

Portanto, o Parlamento e o povo brasileiro estão 
de parabéns pela aprovação de matéria da mais alta 
importância para a educação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem dúvida alguma, 
trata-se de um dia histórico e de uma decisão histórica. 
Essa iniciativa do Governo do Presidente Lula, apoia-
da unanimemente pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, amplia os recursos da Educação, o atendi-
mento a outros segmentos que se fazem necessários 
na educação básica e define uma grande aspiração 
dos professores, que é o piso salarial.

Vivemos um momento de glória para a educação 
brasileira. Esta matéria que acabamos de aprovar, sem 
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dúvida alguma, é o instrumento que dará um rápido 
retorno econômico e social para o País. 

Sr. Presidente, ao parabenizar a Comissão Es-
pecial, o Presidente Severiano Alves, a Relatora Iara 
Bernardi, os membros da Comissão Especial, todos 
os partidos e as lideranças que se envolveram neste 
projeto, quero lembrar que, quando o Ministro Paulo 
Renato imaginou o FUNDEF, participamos diretamente 
do processo. Muitos Deputados da área da educação 
como eu, professor há 28 anos, e diretores de escola 
sonhávamos com tudo isso. Estamos concluindo um 
trabalho sério para mostrar a grande alavanca neces-
sária para o desenvolvimento do País.

Mas, Sr. Presidente – o momento é este –, agora pre-
cisamos criar escolas técnicas, universidades tecnológicas, 
todas voltadas para o trabalho, uma vez que a demanda 
cresce e a oferta de mão-de-obra se especializa.

Então, neste instante, congratularmo-nos com o 
Governo Federal pela iniciativa, com o Congresso Na-
cional pela aprovação da matéria e também apelamos 
para que, imediatamente, sejam ampliadas a criação 
de escolas técnicas e universidades tecnológicas. Hoje, 
só há no Paraná, estamos pleiteando para que sejam 
criadas também no Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que faltam apenas 10 Srs. Parla-
mentares para atingir o quorum regimental.

O SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, inicialmente, parabenizo todos os mem-
bros da Comissão Especial – da qual faço parte – que 
examinaram o FUNDEB, a Relatora Iara Bernardi, o Pre-
sidente Severiano Alves e os diversos membros que, de 
uma forma ou de outra, se dedicaram a essa importante 
matéria para a educação básica em nosso País. 

Lembro-me desse projeto não com esse formato, 
mas com esse objetivo, e já deveria ter sido aprovado 
há 10 anos. Naquela oportunidade, o Governo não 
estava aberto ao debate e, portanto, havia dificuldade 
em se avançar na matéria. 

O Congresso debateu a matéria longamente. Na 
Comissão, avançamos em relação à proposta original 
do Executivo, que depois a acatou. 

Na Comissão Especial, no momento de se acres-
centar os 10%, no quinto ano, à Contribuição da União, 
uma das polêmicas, contribuímos para que houvesse 
consenso e assim obtivemos essa aprovação muito 
importante. 

Depois a PEC foi para o Senado e agora encon-
tra-se na segunda votação nesta Casa, com todos os 
Deputados votando “sim”, sem dúvida: “sim” à educação 
básica de qualidade no Brasil, “sim” aos professores 
e professoras do ensino básico que contribuirão para 
que as gerações futuras sejam melhor formadas na 
escola pública, proporcionando-lhes, assim, o exercí-
cio da cidadania. 

Por isso, este Congresso está de parabéns. Mos-
trou sua independência, sua autonomia, por intermédio 
da Comissão Especial, e agora respalda nesta votação 
o interesse por matéria tão importante, como a educa-
ção básica brasileira.

Esperamos, na próxima Legislatura e no ano vin-
douro, completar essa contribuição para o setor com a 
reforma universitária, que ora tramita nesta Casa. Sem 
dúvida, o equilíbrio entre educação básica e universi-
tária é importante. 

Como deixar de lembrar os grandes educadores 
como os queridos Paulo Freire e Anísio Teixeira? Em 
nome deles e de muitos outros parabenizamos todos 
aqueles que se dedicam à educação pública gratuita 
e de qualidade em nosso País.

Que Deus, o Senhor da vida, abençoe o futuro 
desta emenda constitucional, sua regulamentação, e 
que o povo receba cada vez mais educação de me-
lhor qualidade.

Muito obrigado.
O SR. OSMAR TERRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não estou 
conseguindo votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pode 
votar agora.

O SR. OSMAR TERRA – Sr. Presidente, meu 
voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O voto 
do nobre Deputado Osmar Terra é “não”.

O SR. OSMAR TERRA – Sr. Presidente, meu 
voto é “não” e queria justificá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infor-
mo V.Exa. que há uma lista, na qual o inscreverei.

O SR. OSMAR TERRA – Está bem, Sr. Presiden-
te.

O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, ao completar-se o quorum, esperamos ver 
agora aprovado o FUNDEB.

Pessoalmente, fico muito feliz, porque, em 1999, 
com a nobre Deputada Iara Bernardi e um conjunto de 
Parlamentares, apresentamos a Proposta de Emen-
da à Constituição nº 112, que foi o início do projeto 
do FUNDEB.

Cumprimento o Presidente Lula e o Ministro Fer-
nando Haddad por terem enviado a esta Casa esse pro-
jeto fundamental para a educação básica brasileira.

Sr. Presidente, ao sairmos do plenário, iremos 
para a Comissão de Orçamento cumprir a outra parte 
do FUNDEB, votar o Orçamento. Isso porque existem 
mais 2 bilhões de recursos novos de contribuição do 
Governo Federal para incluir mais crianças na educa-
ção infantil, a partir dos 6 meses de idade, reforçar o 
ensino profissionalizante, garantir o livro didático e a 
merenda escolar.

Cumprimento ainda o Deputado Severiano Alves, 
que coordenou o trabalho; o Deputado Gastão Vieira, 
que já trabalha há muito tempo nesse assunto; minha 
grande amiga e Relatora Iara Bernardi, que muito fez 
para que o relatório fosse hoje aprovado.

Cumprimento todos os educadores por meio da 
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação; do SINDIUTE – Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação de Minas, na pessoa do Neiva-
do, Presidente reeleito em Uberlândia; e todos que se 
empenharam e se envolveram nessa matéria. 

A educação brasileira muda hoje. Vamos universa-
lizar o ensino a todas as crianças. Assim como foi feito 
com o FUNDEF, para meninos de 7 a 14 anos, agora 
se estenderá a todas as crianças do ensino básico.

Vamos complementar com o piso salarial para 
dar dignidade a todos os trabalhadores da educação 
no Brasil. 

Cumprimento o Presidente Inocêncio Oliveira 
pela firmeza na direção dos trabalhos, para que con-
cluíssemos essa votação, e a Casa pelo grande dia e 
pela festa hoje da educação nacional.

Muito obrigado. 
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra V.Exa.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gistro minha alegria e satisfação em participar dessa 
votação.

O Brasil inteiro, principalmente o segmento da 
educação, teve oportunidade de discutir a matéria em 
manifestações públicas, em seminários e reuniões. No 
Congresso Nacional, os Parlamentares trabalharam à 
altura para que, representando o povo brasileiro, tivés-
semos condições, esta tarde, de participar deste mo-
mento memorável. Memorável porque estamos desti-
nando mais recursos à educação nacional. Agora, sim, 
começamos a investir na criança desde os primeiros 
momentos. E a sociedade brasileira está participando 
e fazendo com que o setor seja beneficiado, transfor-
mado. Precisamos, sim, ter consciência de que os in-
vestimentos são importantes e necessários. 

Vamos continuar nessa linha de atuação no Con-
gresso Nacional. Enalteço a atuação principalmente da 
Comissão de Educação, que muito tem realizado para 
o desenvolvimento dessa área, da Comissão Especial, 
que analisou o FUNDEB, e dos Deputados que partici-
param do processo. Tive também a honra de contribuir 
para que esse objetivo, educação de qualidade, seja 
alcançado em futuro bem próximo. Precisamos conti-
nuar investindo no setor, em profissionais que possam 
contribuir para que a educação brasileira tenha atuação 
específica no desenvolvimento desta Nação. 

Sem investimento na educação não vamos a lu-
gar nenhum. Hoje, o Congresso Nacional aloca mais 
recursos ao segmento. É uma lei que atende à ex-
pectativa do futuro deste País. Precisamos continuar 
investindo, principalmente nas pesquisas, que, com 
certeza, enaltecerão cada vez mais o desenvolvimen-
to desta Nação. 

Parabéns ao Brasil! 
Parabéns à educação! 
Parabéns aos pais, aos professores e a todos nós, 

que contribuímos para o sucesso deste momento. 
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares. Já 
votaram 313 Deputados. É necessário um quorum de 
pelo menos 325 para que a Presidência possa abrir 
o painel.

Há 381 Sras. Deputadas e Srs. Deputados pre-
sentes na Casa. Solicito, portanto, aos Srs. Parlamen-
tares que venham ao plenário. 

Dentro de instantes, a Presidência vai encerrar a 
sessão, conceder um prazo para almoço, e convocar 
sessão extraordinária para a votação da indicação, 
da Câmara dos Deputados, de membro do Tribunal 
de Contas da União. 
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A Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamen-
tares. Trata-se da votação, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição que cria o FUNDEB, 
que requer o quorum qualificado de 308 votos “sim” 
para sua aprovação. Precisamos do maior número 
possível de Parlamentares presentes. 

O SR. OSMAR TERRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não sou contra o FUNDEB, cuja idéia é 
muito importante, porque é uma proposta mais abran-
gente do que a do FUNDEF. 

Tenho especialização na área de desenvolvimento 
infantil e sei da importância do fortalecimento da creche 
e da pré-escola. No entanto, minha posição, reflete a da 
Confederação Nacional dos Municípios, cujo Presidente, 
Paulo Ziulkoski, em várias manifestações da entidade, 
ressaltou o risco que o FUNDEB representa, da forma 
como foi criado, para as finanças municipais. 

Na forma de montagem do FUNDEB, o Governo 
Federal não aumenta a participação dos municípios, 
entes federados mais empobrecidos e que ficam com 
a menor fatia do bolo. Dessa forma, eles sofrem grande 
perda, pois são obrigados a entrar com maiores recur-
sos, colocando em risco, inclusive, suas finanças.

Com o FUNDEF, cerca de 20% dos municípios 
tiveram grandes perdas de receita. Mesmo assim, 
conseguiram garantir a sua execução. Na proposta 
do FUNDEB, mais de 50% dos municípios perderão 
receita significativa.

Por isso, Sr. Presidente, na condição de ex-pre-
sidente de federação dos municípios, aliado à Confe-
deração Nacional dos Municípios, entendo que, para 
fazer com que o FUNDEB seja realmente um grande 
instrumento de desenvolvimento para o País, precisa-
mos mudar sua proposta. A idéia é maravilhosa, tem 
de avançar, mas o financiamento prejudica muito o 
município e inviabiliza a área de atendimento.

Observando a orientação das bancadas, é óbvio 
que o FUNDEB vai ser aprovado, mas eu queria deixar 
este registro, também em nome da Confederação Na-
cional dos Municípios. Na regulamentação dessa lei, 
temos de aprofundar a discussão sobre o financiamento 
e a situação difícil por que passam e ainda passarão 
os municípios com sua implementação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez agradeço a deferência de V.Exa. em realizar 
a minha inscrição.

Em primeiro lugar, cumprimento a Casa. Apesar 
de todas as críticas a ela feitas, desde que o projeto 
foi corajosamente encaminhado pelo Governo Lula, 
soube tão bem realizar a sua discussão de forma su-
prapartidária na Comissão Especial e na Comissão de 
Educação e Cultura.

Cumprimento também a Relatora, nossa colega 
Iara Bernardi, e todos os educadores, que se esforça-
ram para que houvesse no Brasil uma política global 
de obrigatoriedade de financiamento regular do ensi-
no público. Esse projeto é absolutamente necessário 
ao País. 

Estamos todos de parabéns, a Deputada Pro-
fessora Raquel Teixeira, os professores, os educado-
res e estudantes do Brasil inteiro, enfim, todos os que 
acompanhamos o projeto e por ele lutamos. Todos os 
que fizeram da educação sua razão de ser e motivo 
da sua vida política, sabem o quanto lutamos de forma 
madura, trabalhando suprapartidariamente.

Mas, Sr. Presidente, quero fazer um alerta. Pre-
cisamos lutar da mesma maneira, unidos e com força, 
exigindo a pronta regulamentação do piso nacional dos 
trabalhadores em educação e a garantia da normati-
zação da PEC do FUNDEB. 

Não entendo o que leva um colega a votar con-
tra o FUNDEB. Está com medo da perda de receita 
dos municípios? É algo que nos espanta. É como se 
pudéssemos votar contra a política dos municípios. O 
que é isso? A entidade nem avaliou o trabalho supra-
partidário realizado na Casa. 

Considero grave e lamento a posição da Associa-
ção Paulista de Municípios e da Associação Nacional 
de Municípios. 

Sr. Presidente, parabenizo todos os brasileiros, 
sobretudo as crianças e os jovens, e o Governo Lula, 
que teve a coragem de bancar o projeto. 

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB-GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
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– Sr. Presidente, todos sabem que o Brasil é um país 
profundamente desigual nas áreas econômica e social. 
Mas a raiz de tudo é a desigualdade na oportunidade 
de acesso à educação. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
teve a coragem, em 1996, de assumir que o ensino 
fundamental era prioritário, e criou o FUNDEF. O que 
vivemos hoje, realmente um dia histórico para a edu-
cação brasileira, é uma etapa posterior. Era neces-
sário estender o financiamento para o ensino médio 
e a educação infantil, avanços que o FUNDEB traz, 
mais ainda: determina um piso salarial nacional para 
os profissionais em educação; inclui a obrigatorieda-
de de 10% da participação da União no custeio da 
educação básica. Esse foi talvez o maior avanço que 
conseguimos, inclusive com a responsabilização dos 
governantes que não cumprirem esse dispositivo.

Mas temos outras etapas: a mais importante é a 
regulamentação da lei, para definir como vão funcionar 
os fundos, quais as ponderações para cada etapa e 
modalidade da educação básica, e qual será o piso 
salarial. Agora, sim, vamos dar cara ao FUNDEB.

Portanto, a mesma participação, o mesmo es-
pírito cooperativo suprapartidário que ocorreu nas 
discussões do FUNDEB até agora devem prevalecer 
na fixação desses elementos, para a regulamenta-
ção da lei. 

Cumprimento de forma muito especial os Depu-
tados Severiano Alves e Iara Bernardi e muito enfa-
ticamente toda a Oposição desta Casa que, de for-
ma suprapartidária, colaborou com esse processo, 
abrindo mão, como no meu caso pessoal, de algumas 
questões, até de definição do perfil do Fundo, tendo 
em vista o seu objetivo. Está garantido o recurso em 
igualdade de condições, ou seja, sem diminuir o que 
atualmente vai para o ensino fundamental, o que era 
uma grande preocupação minha.

As travas internas, as ponderações e os pesos 
para as modalidades têm de ser definidos de tal for-
ma que a busca da qualidade seja uma constante no 
nosso trabalho em educação.

Parabéns, Câmara dos Deputados; parabéns, 
Congresso Nacional; parabéns, Brasil, por essa nova 
etapa!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para 
que venham votar. Precisamos de mais 10 Deputados 
para encerrar esta votação, em segundo turno, do subs-
titutivo do Senado para a PEC do FUNDEB, uma das 
matérias mais importantes votadas nesta Legislatura, 

a qual dá ao País recursos fundamentais para, cada 
vez mais, avançar na educação do povo brasileiro.

Às 15h, no Salão Negro do Congresso Nacional, 
haverá a solenidade de entrega da Medalha do Méri-
to Legislativo, honraria concedida pelo Sr. Presidente 
da Casa, Deputado Aldo Rebelo.

Às 16h, iniciaremos a eleição para o cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União.

Peço aos Srs. Parlamentares que venham votar. 
Constam do painel eletrônico 321 nomes, e na Casa 
há 381 presentes.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro, mais uma vez, nossa alegria pela 
votação, na Câmara dos Deputados, em segundo tur-
no, do substitutivo do Senado à PEC do FUNDEB.

Participei, designada pelo meu partido, na con-
dição de 1ª Vice-Presidenta, da Comissão Especial 
que analisou o tema, na qual tive a alegria de apre-
sentar emendas, como a que trata do piso salarial 
nacional, acolhidas pela Deputada Iara Bernardi, que 
fez brilhante trabalho.

Neste momento, saúdo a Casa, a Comissão Es-
pecial, a Deputada Iara Bernardi, o Deputado Severia-
no Alves, o Movimento FUNDEB pra Valer, a CNTE; 
o Movimento MIEIB, os 2,5 milhões de professores 
e professoras deste Brasil. Todos esperam, com an-
siedade, a implementação do FUNDEB.

Temos a convicção de que estamos dando passo 
fundamental para melhorar a qualidade da educação 
básica, na medida em que teremos uma política de 
financiamento que zelará de forma global pela educa-
ção. Assim teremos condições de investir muito mais 
na formação e na capacitação dos professores, bem 
como melhorar o salário – de miséria, especialmente 
no Nordeste – dos colegas professores.

Dado esse passo para aprovar, em segundo 
turno, o Substitutivo do Senado à PEC do FUNDEB, 
no primeiro semestre, estaremos aqui com nossas 
energias voltadas para tratar simultaneamente da lei 
que vai regulamentar seu funcionamento e também 
cuidar do controle social, e da lei que instituirá o piso 
salarial nacional para os profissionais da educação 
básica. Para tanto, será fundamental a mobilização 
social. Os trabalhadores da educação precisam, cada 
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vez mais, mobilizar-se para que haja continuidade 
nessa discussão.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT-
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é um dia his-
tórico para a educação brasileira. Finalmente, de-
pois de 4 anos, o Congresso Nacional conclui, por 
deliberação nesta Casa, a votação do substitutivo 
do Senado à PEC do FUNDEB. Com duração de 
14 anos, o Fundo atenderá aos alunos da educa-
ção infantil, dos ensinos fundamental e médio e da 
educação de jovens e adultos e será implantado de 
forma gradativa.

Exerci o cargo de Secretário Municipal de Educa-
ção de Maceió e de Secretário-Executivo da Educação 
do Estado de Alagoas. Parabenizo a Deputada Iara 
Bernardi e o Deputado Severiano Alves pelo trabalho 
realizado na Comissão Especial, que analisou esta 
proposta, que veio muito pobre do Governo Federal. 
Conseguimos avanços importantes, como inclusão 
das creches, garantia de aplicação pela União de, no 
mínimo, 10% do valor do Fundo, impedindo-a de par-
ticipar com menos após o quinto ano.

Enfim, estão de parabéns a educação brasileira 
e o Congresso Nacional.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhei 
à Mesa requerimento de evocatória da PEC do Judi-
ciário. Houve vários adiamentos da sua apreciação. 
Diante das dificuldades, também percebi que não se 
deveria tomar de pronto uma decisão, sem dar outras 
oportunidades à Comissão para se reunir. Fui infor-
mado de que ainda haveria a possibilidade de que 
se reunisse hoje.

Requeiro a V.Exa. informações sobre a requi-
sição de plenário para a reunião da Comissão Es-
pecial, que já está no terceiro adiamento, ou que 
V.Exa., ainda hoje, decida o assunto, porque está 
ficando meio inexplicável que não se vote essa 
PEC.

Compreendo perfeitamente as dificuldades de 
todos os Srs. Parlamentares. Estou me valendo deste 
recurso regimental – que se mantenha o Relator em 
plenário, Deputado Paes Landim, não é essa a ques-
tão – para que não encerremos esta Legislatura sem 
apreciar essa PEC, que já tramita há mais de 1 ano.

Requeiro esta informação, se V.Exa. se dispuser 
a fazê-lo, para ver se realmente há essa requisição 
de plenário para hoje e se, ainda hoje, V.Exa. pode 
deliberar contrária ou favoravelmente ao meu reque-
rimento de evocatória.

Aproveito para cumprimentar V.Exa. pela pronta ação 
na criação da Comissão Externa, para examinar a verdade 
sobre o que se está denominando de apagão aéreo.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Obrigado, 

Deputado Miro Teixeira.
Informo-lhe que a Presidência analisou, na noite 

de ontem, a questão de ordem que V.Exa. levantou 
e pediu à Secretaria-Geral da Mesa que informas-
se ao Deputado Paes Landim, Relator, sua decisão. 
S.Exa. disse que teria condições de fazer a votação 
da matéria.

Vamos conferir as informações. Se há reunião 
convocada para essa finalidade na Comissão Especial; 
discutir com o Deputado Paes Landim a necessidade 
de fazê-lo pela importância e urgência; se não houver 
condições na Comissão Especial trazer a matéria a 
plenário, mantendo o Relator que também tem inte-
resse em que a matéria seja apreciada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a votação.

A Presidência vai anunciar o resultado: 

VOTARAM

Sim   328
Não   5
Abstenções
Total   333

É Aprovado em segundo turno. O substitutivo 
do Senado Federal à Proposta de Emenda à Consti-
tuição Nº 536, de 1997.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 536/1997 – Segundo Turno do 
Substitutivo do Senado FederaL – Nominal Eletrôni-
ca 
Início da votação: 06/12/2006 13:43
Encerramento da votação: 6-12-2006 14:59
Presidiram a Votação: Aldo Rebelo, Inocêncio Oliveira
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sobre a 
Mesa Emenda de redação apresentada na Comis-
são Especial quando da elaboração da redação do 
segundo turno. 

EMENDA DE REDAÇÃO

No art. 2º do texto do Substitutivo do Senado à 
Proposta de Emenda Constitucional, na redação do 
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, “caput”, inciso IX, § 2º e § 3º, substitua-se a 
expressão “da Emenda Constitucional nº , de ” por 
“desta Emenda Constitucional ” .

Justificação

Trata-se de uma emenda de redação que tem 
por objetivo retirar lacunas do texto.

Ao substituir a expressão “da Emenda Consti-
tucional nº , de “ por “desta Emenda Constitucional”, 
evita-se a necessidade de preenchimento das lacunas, 
com o úmero e ano da emenda constitucional, após a 
sua votação pelo Plenário.

Sala das Sessões,  de de 2006. – Deputada Iara 
Bernardi, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
a emenda de redação. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

536-H, DE 1997

Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 
206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal 
e ao art. 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 7º ................... ............. ..................
........................... ................ ...................
XXV – assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas;

............ ..........................................”(NR)
“Art. 23. .......... ............. ..........................
Parágrafo único. Leis complementares fi-

xarão normas para a cooperação entre a União 
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e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional.” (NR)

“Art. 30. ... ............. .................................
....................... ................ .......................
VI – manter, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;

............................. .........................”(NR)
“Art. 206 ........... . ...................................
..................... ................ .........................
V – valorização dos profissionais da edu-

cação escolar, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos 
das redes públicas;

......................... ................ .....................
VIII – piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar pú-
blica, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as 
categorias de trabalhadores considerados pro-
fissionais da educação básica e sobre a fixação 
de prazo para a elaboração ou adequação de 
seus planos de carreira, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios.” (NR)

“Art. 208. ...... ............ .............................
 ..............................................................
IV – educação infantil, em creche e pré-es-

cola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
......................... .............................”(NR)
“Art. 211. .............. ............. ....................
.................. ................ ............................
§ 5º A educação básica pública atenderá 

prioritariamente ao ensino regular.” (NR)
“Art. 212. ..... ............ ..............................
.................... ................ ..........................
§ 5º A educação básica pública terá como 

fonte adicional de financiamento a contribuição 
social do salário-educação, recolhida pelas 
empresas na forma da lei.

§ 6º As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do salário-
educação serão distribuídas proporcionalmente 
ao número de alunos matriculados na educa-
ção básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.” (NR)

Art. 2º O art. 60 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) 
ano a partir da promulgação desta Emenda 
Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios destinarão parte dos recursos a 
que se refere o caput do art. 212 da Constitui-
ção Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação, respeitadas 
as seguintes disposições:

I – a distribuição dos recursos e de res-
ponsabilidades entre o Distrito Federal, os 
Estados e seus Municípios é assegurada me-
diante a criação, no âmbito de cada Estado e 
do Distrito Federal, de um Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, de natureza contábil;

II – os Fundos referidos no inciso I do 
caput deste artigo serão constituídos por 20% 
(vinte por cento) dos recursos a que se referem 
os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do ca-
put do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do 
art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso 
II do caput do art. 159, todos da Constituição 
Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus 
Municípios, proporcionalmente ao número de 
alunos das diversas etapas e modalidades da 
educação básica presencial, matriculados nas 
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de 
atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º 
do art. 211 da Constituição Federal;

III – observadas as garantias estabelecidas 
nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da 
Constituição Federal e as metas de universaliza-
ção da educação básica estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

a) a organização dos Fundos, a distri-
buição proporcional de seus recursos, as 
diferenças e as ponderações quanto ao valor 
anual por aluno entre etapas e modalidades 
da educação básica e tipos de estabelecimen-
to de ensino;

b) a forma de cálculo do valor anual mí-
nimo por aluno;

c) os percentuais máximos de apropria-
ção dos recursos dos Fundos pelas diversas 
etapas e modalidades da educação básica, 
observados os arts. 208 e 214 da Constituição 
Federal, bem como as metas do Plano Nacio-
nal de Educação;

d) a fiscalização e o controle dos Fundos;
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e) prazo para fixar, em lei específica, piso 
salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica;

IV – os recursos recebidos à conta dos 
Fundos instituídos nos termos do inciso I do 
caput deste artigo serão aplicados pelos Es-
tados e Municípios exclusivamente nos res-
pectivos âmbitos de atuação prioritária, con-
forme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 
da Constituição Federal;

V – a União complementará os recursos 
dos Fundos a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e 
em cada Estado, o valor por aluno não alcan-
çar o mínimo definido nacionalmente, fixado 
em observância ao disposto no inciso VII do 
caput deste artigo, vedada a utilização dos 
recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal;

VI – até 10% (dez por cento) da comple-
mentação da União prevista no inciso V do ca-
put deste artigo poderá ser distribuída para os 
Fundos por meio de programas direcionados 
para a melhoria da qualidade da educação, 
na forma da lei a que se refere o inciso III do 
caput deste artigo;

VII – a complementação da União de que 
trata o inciso V do caput deste artigo será de, 
no mínimo:

a) R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de re-
ais), no primeiro ano de vigência dos Fundos;

b) R$3.000.000.000,00 (três bilhões de re-
ais), no segundo ano de vigência dos Fundos;

c) R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e 
quinhentos milhões de reais), no terceiro ano 
de vigência dos Fundos;

d) 10% (dez por cento) do total dos re-
cursos a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo, a partir do quarto ano de vigên-
cia dos Fundos;

VIII – a vinculação de recursos à manu-
tenção e desenvolvimento do ensino estabe-
lecida no art. 212 da Constituição Federal su-
portará, no máximo, 30% (trinta por cento) da 
complementação da União, considerando-se 
para os fins deste inciso os valores previstos 
no inciso VII do caput deste artigo;

IX – os valores a que se referem as alí-
neas a, b, e c do inciso VII do caput deste ar-
tigo serão atualizados, anualmente, a partir da 
promulgação desta Emenda Constitucional, de 
forma a preservar, em caráter permanente, o 
valor real da complementação da União;

X – aplica-se à complementação da União 
o disposto no art. 160 da Constituição Federal;

XI – o não-cumprimento do disposto nos 
incisos V e VII do caput deste artigo impor-
tará crime de responsabilidade da autoridade 
competente;

XII – proporção não inferior a 60% (ses-
senta por cento) de cada Fundo referido no 
inciso I do caput deste artigo será destinada 
ao pagamento dos profissionais do magistério 
da educação básica em efetivo exercício.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios deverão assegurar, no 
financiamento da educação básica, a melhoria 
da qualidade de ensino, de forma a garantir 
padrão mínimo definido nacionalmente.

§ 2º O valor por aluno do ensino funda-
mental, no Fundo de cada Estado e do Distrito 
Federal, não poderá ser inferior ao praticado no 
âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério – FUNDEF, no ano anterior 
à vigência desta Emenda Constitucional.

§ 3º O valor anual mínimo por aluno do en-
sino fundamental, no âmbito do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor míni-
mo fixado nacionalmente no ano anterior ao da 
vigência desta Emenda Constitucional.

§ 4º Para efeito de distribuição de recur-
sos dos Fundos a que se refere o inciso I do 
caput deste artigo, levar-se-á em conta a tota-
lidade das matrículas no ensino fundamental e 
considerar-se-á para a educação infantil, para 
o ensino médio e para a educação de jovens 
e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no pri-
meiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano e 
sua totalidade a partir do terceiro ano.

§ 5º A porcentagem dos recursos de 
constituição dos Fundos, conforme o inciso II 
do caput deste artigo, será alcançada gradati-
vamente nos primeiros 3 (três) anos de vigên-
cia dos Fundos, da seguinte forma:

I – no caso dos impostos e transferências 
constantes do inciso II do caput do art. 155; do 
inciso IV do caput do art. 159; e das alíneas 
a e b do inciso I e do inciso II do caput do art. 
159 da Constituição Federal:

a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 
seis centésimos por cento) , no primeiro ano;

b) 16,33% (dezoito inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-
ceiro ano;

II – no caso dos impostos e transferên-
cias constantes dos incisos I e III do caput 
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do art. 155; do inciso II do caput do art. 157; 
e dos incisos II e III do caput do art. 159 da 
Constituição Federal:

a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento), no primeiro ano;

b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três 
centésimos por cento), no segundo ano;

c) 20% (vinte por cento), a partir do ter-
ceiro ano.” (NR)

§ 6º (Revogado).
§ 7º (Revogado).” (NR)
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 

na data de sua publicação, mantidos os efeitos do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 14, 
de 12 de setembro de 1996, até o início da vigência dos 
Fundos, nos termos desta Emenda Constitucional.

Sala das Sessôes, 6 de dezembro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A MATÉRIA VAI À PROMULGAÇÃO:

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 
encerrar a sessão, informo aos Srs. Deputados que, 
além da votação do membro do Tribunal de Contas, 
haverá outra sessão extraordinária às 19h, para apre-
ciação de processo de mandato parlamentar. 

A Presidência informa ainda aos Srs. Deputados 
que a entrega das medalhas do Mérito Legislativo acon-
tecerá em minutos nas dependências da Casa. 

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Miguel de Souza PL 
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Correia PMDB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Gonzaga Mota PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Júlio Cesar PFL 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Eduardo Campos PSB 
José Chaves PTB 
Marcos de Jesus S.Part. 
Renildo Calheiros PCdoB 
Total de Pernambuco: 6



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54167 

ALAGOAS

João Caldas PL 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Jackson Barreto PTB 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
João Almeida PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Jaime Martins PL 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Delgado PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Leonardo Picciani PMDB 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS 
Fleury PTB 
Jefferson Campos PTB 
José Eduardo Cardozo PT 
Michel Temer PMDB 
Neuton Lima PTB 
Ricardo Izar PTB 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Walter Barelli PSDB 
Total de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Maninha PSOL 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Airton Roveda PPS 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
João Pizzolatti PP 
Mauro Passos PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Marco Maia PT 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Gouvêa PL 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – 

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL 
Maria Helena PSB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 2
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PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PMDB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Luciano Leitoa PSB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

João Alfredo PSOL 
Marcelo Teixeira PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 

Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Philemon Rodrigues PTB 
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Joaquim Francisco PFL 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
José Carlos Araújo PL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães PFL 
Robério Nunes PFL 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Mota PSB 
Edmar Moreira PFL 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Herculano Anghinetti PP 
João Magno PT 
Júlio Delgado PSB 
Marcello Siqueira PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Roberto Brant PFL 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
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André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Deley PSC 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
João Mendes de Jesus S.Part. 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Ary Kara PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Dr. Pinotti PFL 
Edinho Montemor PSB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
Ivan Valente PSOL 
João Herrmann Neto PDT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Medeiros PL 
Milton Monti PL 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 23

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Ivan Ranzolin PFL 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Nelson Proença PPS 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro a ses-
são, convocando outra, Extraordinária, para hoje, quarta-
feira, dia 6 de dezembro, às 16 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

ITEM ÚNICO

ELEIÇÃO

ELEIÇÃO PARA CARGO DE MINISTRO  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

(Artigo 73, § 2º, II, da Constituição Federal)

Eleição para o cargo de Ministro do Tri-
bunal de Contas da União, sendo candidatos 
os Srs. Aroldo Cedraz (INA nº 8/06), Gonzaga 
Mota (INA nº 9/06), Osmar Serraglio (INA nº 
10/06), Luiz Antonio Fleury (INA nº 11/06), 
Mozart Vianna de Paiva (INA nº 12/06), Paulo 
Delgado (INA nº 13/06), Ademir Camilo (INA nº 
14/06), José Antonio Almeida (INA nº 15/06), 
indicados nos termos do art. 2º, § 1º, do De-
creto Legislativo nº 6, de 1993; tendo parece-
res da Comissão de Finanças e Tributação 
pela aprovação das respectivas indicações 
(Relator: Dep. Pauderney Avelino).

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 1 
minuto.)
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ÀS 16 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PCdoB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 7

PARÁ

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

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
Total de Amazonas: 4

RONDôNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
HAMILTON CASARA PSDB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 6

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PL
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB

Ata da 200ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 06 de dezembro de 2006 

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente José Thomaz Nonô,  
1º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 1º Secretário
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SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

ARMANDO ABÍLIO PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB

RONALDO CUNHA LIMA PSDB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOEL DE HOLLANDA PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MARCOS DE JESUS S.PART.
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
FÉLIX MENDONÇA PFL
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FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLIAN PTC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDUARDO BARBOSA PSDB
FERNANDO DINIZ PMDB
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT

MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
SILAS BRASILEIRO PMDB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 40

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
RICARDO SANTOS PSDB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PDT
NELSON BORNIER PMDB
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PAULO BALTAZAR PSB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS S.PART.
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARNALDO MADEIRA PSDB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
FLEURY PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
XICO GRAZIANO PSDB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

AGNELO QUEIROZ PCdoB
ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
MANINHA PSOL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILIPPELLI PMDB
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 15
MATO GROSSO DO SUL
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
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CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
EDIR OLIVEIRA PTB
ELISEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PSOL

LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSMAR TERRA PMDB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 28

I – ABERTURA DA SESSÃO

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

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. CHICO ALENCAR, servindo como 2º Se-
cretário, procede à leitura da ata da sessão anteceden-
te, a qual é, sem observações, aprovada.

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

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-
tes de conceder a palavra ao primeiro orador inscrito, 
gostaria de fazer uma saudação especial ao ilustre 
homem público Plínio de Arruda Sampaio, ex-membro 
desta Casa e Líder do PT à época.

Como ex-Presidente desta Casa, posso dar meu 
testemunho da grandeza, do espírito público e da se-
riedade desse homem que sempre colocou o interesse 
maior do Brasil acima de qualquer outro. 

Plínio de Arruda Sampaio elevou a vida pública 
brasileira. Trata-se de um dos melhores quadros de 
que o País dispõe.
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Ilustre Plínio de Arruda Sampaio, receba esta justa 
e sincera homenagem desta Casa que teve a honra e 
a grandeza de tê-lo como um dos seus membros mais 
atuantes e eficientes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra ao primeiro orador inscrito, o ilustre Deputado 
Vicentinho. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de 
mais nada, gostaria de me referir à importante votação 
que tivemos na sessão extraordinária desta manhã, 
em que esta Casa aprovou, em segundo turno, a lei 
do FUNDEB. Essa aprovação representa um marco 
para a Câmara dos Deputados e para o Governo, que 
efetivamente reconhece a importância de se valorizar 
a educação no País em todos os aspectos, desde o 
professorado à qualidade do ensino.

Parabenizo esta Casa e nosso Governo por essa 
iniciativa. Só vamos sentir os efeitos dessa lei a partir 
daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Vamos perceber na hora do 
vestibular, na hora dos concursos, como nossos es-
tudantes vão reagir a um novo tipo de ensino, sobre-
tudo os nossos educadores, com a instituição de piso 
salarial em âmbito nacional.

Votei com muito orgulho pela instituição do 
FUNDEB!

Outro assunto, Sr. Presidente.
Foi com alegria que participei, e diria que até em 

nome da Casa porque os outros Parlamentares não 
puderam se fazer presentes, da Marcha em Defesa 
do Emprego e do Salário Mínimo, iniciada às 9 horas 
da manhã pelas centrais sindicais. Pela primeira vez, 
todas as centrais sindicais – a CUT, a Força Sindical, 
a CGT, a SDS, a Nova Central, a Central dos Traba-
lhadores e Empreendedores e outras – participaram, 
juntas, dessa grande marcha, com mais de 15 mil tra-
balhadores, em defesa de um salário mínimo digno, 
de 420 reais, e em defesa do reajuste da Tabela do 
Imposto de Renda.

Todos os dirigentes sindicais fizeram uma de-
monstração de maturidade, de unidade.

Descemos desde o Estádio Mané Garrincha até 
a Esplanada dos Ministérios, todos muito unidos, com 
muita cordialidade entre os trabalhadores, apesar da 
divergência existente entre as Centrais. Essa demons-
tração de unidade, de maturidade e de força hoje apre-
sentada pelo movimento sindical é, pois, um exemplo 
muito rico.

O Presidente Lula e o Governo brasileiro sabem 
que uma sociedade respeitada é aquela que se mobiliza, 
é aquela que cobra, é aquela que se manifesta, é aquela 
que se organiza em defesa de seus interesses.

Eu, o companheiro Deputado Jamil Murad e o 
Senador Paulo Paim acompanhamos uma delegação 
de presidentes das Centrais ao Senado. Lá foi entre-
gue pauta de reivindicações ao Presidente daquela 
Casa, o nobre Senador Renan Calheiros, e logo essa 
mesma pauta será entregue a todos nós, Parlamen-
tares desta Casa, por intermédio do nosso Presidente 
Aldo Rebelo, que também receberá a delegação de 
trabalhadores.

Quero aqui manifestar o meu abraço, a minha so-
lidariedade. Eu, como dirigente sindical, participei de 
várias labutas como Presidente da CUT. E, ao assistir 
a esse gesto de unidade e tolerância entre as Centrais 
Sindicais, fiquei muito feliz, porque isso nos dá força. 
Essa demonstração de unidade também inibe qualquer 
ação, digamos, sectária ou qualquer iniciativa desres-
peitosa ao movimento dos trabalhadores. 

Lá estavam presentes portadores de deficiência, 
crianças, mulheres, homens, gente de todos os recantos 
do Brasil organizada em caravanas, juntamente com 
os dirigentes sindicais de Brasília. Realmente, foi um 
movimento muito bonito. E, agora, muitos deles já es-
tão retornando a suas regiões de origem, sabedores 
de que aqui se cumpriu um papel. 

Meus parabéns a todos por esse gesto! Espero 
muito que esta Casa ouça o grito desses trabalhadores 
que lutam pelo salário mínimo digno, numa luta não 
apenas econômica. Até porque, dessas pessoas que 
participaram hoje da Grande Marcha, tenho certeza 
absoluta de que 98% ganham mais que um salário 
mínimo. Mas esse foi um gesto de maturidade e de 
solidariedade aos trabalhadores, muitas vezes desor-
ganizados, que precisam receber salários dignos.

O salário mínimo, todos sabemos, é a maior 
forma de investimento, além de ser a maior forma de 
distribuição de renda. Por isso, estamos aqui para de-
fender as propostas do movimento sindical. Existe a 
Comissão Mista, da qual tenho a honra de ser titular, 
que discute uma política permanente para o salário 
mínimo. A nossa Comissão de Trabalho aprovou, se-
mana passada, a verba que propicia a oportunidade do 
reajuste. Por isso, cabe a nós agora a melhor decisão 
em defesa do salário digno mínimo e de uma política 
de recuperação do seu poder aquisitivo.

Nossos parabéns às Centrais Sindicais!
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
servidores da Casa, telespectadores da TV Câmara, 
hoje aprovamos, de maneira definitiva, o Fundo Nacio-
nal para a Educação Básica, o FUNDEB, que vigorará 
a partir de 2007. Aportes para a educação pública, es-
pecialmente no ensino médio, sempre serão bem-vin-
dos. Em um país onde as instituições financeiras são 



54176 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

as que têm maior poder, onde o lucro dos bancos é a 
regra, aprovar um fundo que destina recursos públicos 
para educação é digno de aplauso, apesar da insufi-
ciência deles, como bem sabe o Deputado Severiano 
Alves. Queríamos ainda mais recursos. 

A introdução da educação infantil derivou de uma 
luta forte do “movimento dos fraldinhas”, com vistas a 
sensibilizar algumas áreas ortodoxas e fechadas da 
área da Fazenda e do Planejamento do Governo Fe-
deral. Essa área agora segura a implementação tão 
reivindicada, com a qual alguns setores do Governo 
já se comprometeram, do plano de cargos, carreiras 
e vencimentos do pessoal da cultura. No entanto, o 
Ministério do Planejamento bloqueia, segura e evita a 
aprovação do plano. Enquanto isso, a intocabilidade 
dos percentuais previstos para o superávit primário 
parece regra perene.

Saudamos a aprovação do FUNDEB, mas conti-
nuamos afirmando que os recursos para a educação 
neste País ainda são insuficientes. Tudo dependerá, 
é claro, da gestão municipal e do controle social e po-
pular, a fim de se garantir que não haja desperdício 
ou mau uso desses recursos, porque também é da 
tradição brasileira o uso equivocado ou, muitas vezes, 
corrompido dos recursos públicos.

Quero também me referir a outro elemento que 
parece estar faltando nesta Casa. Por incrível que 
pareça, falta na Câmara dos Deputados a política! 
Daqui a pouco, nesta sessão, vamos nos debruçar 
para examinar nomes de postulantes a um cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União. Em tese, são 
8 candidaturas, mas, pelo que já soube, isso pode ser 
reduzido. A pergunta que nós, do PSOL, fazemos, por 
óbvia que seja, será reiterada aqui: qual é a proposta 
de cada candidatura para atuação como Ministro do 
Tribunal de Contas da União? Em que momento aqui, 
ou mesmo nas Comissões específicas da Casa, hou-
ve essa discussão, com apresentação das propostas 
dos postulantes a esse cargo? Será que vamos votar 
pela simpatia, será que vamos nos basear no currícu-
lo, na história de cada postulante, o que todos mais 
ou menos conhecemos. Ora, é preciso um programa 
claro de cada postulante. Afinal, o TCU é órgão fisca-
lizador e de auxílio do próprio Congresso Nacional, e 
queremos que ele funcione cada vez melhor, tenha 
mais eficácia no zelo pelo dinheiro público. Contudo, 
essas propostas, esses programas não nos chegaram 
até o momento. 

Esperamos que esta sessão nos brinde com algo 
próprio da política: os programas, as propostas, as 
idéias centrais dos postulantes ao cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, que nos recusamos 
a reconhecer como prêmio de consolação para quem 

haja perdido a reeleição, um fim de carreira bem re-
munerado. Afinal, um Ministro do TCU aufere 10 mil 
reais a mais do que os Deputados e ainda conta com 
uma grande assessoria. 

Sr. Presidente, o espírito público determina que 
votemos em candidatos com proposta. 

Esse mesmo tipo de ideário estamos cobrando em 
relação às movimentações para a candidatura à Presi-
dência desta Casa. Comenta-se a reeleição do Presi-
dente Aldo Rebelo; ou que o PT já indicou o Deputado 
Arlindo Chinaglia; ou que o PMDB vai disputar, mas não 
decidiu o nome, honrando sua proverbial indefinição; 
ou que o Presidente Inocêncio Oliveira é postulante. 
E fala-se também no Deputado Ciro Nogueira como 
pretendente ao cargo maior desta Casa. 

Contudo, queremos ouvir propostas, idéias bási-
cas de quem se candidata para ocupar a Mesa Diretora 
desta Casa em 2007 e 2008. Queremos transparência, 
austeridade, protagonismo do Poder Legislativo, sempre 
avassalado pelo Executivo. Mais do que nomes, quere-
mos idéias, tanto para o Tribunal de Contas da União 
quanto para a composição da próxima Mesa Diretora 
da Casa, no primeiro biênio da próxima legislatura. 

Assim, a discussão se daria no âmbito político, 
como deseja a população brasileira.

O SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Neucimar Fraga.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL-ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, no ano de 2003 demos início aqui na Câmara, 
juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa 
do Ensino Profissional, a uma luta pela revitalização 
do ensino público profissionalizante no nosso País. 
À época fomos informados pelo então Ministro da 
Educação, Cristovam Buarque, sobre um decreto 
do ex-Presidente Fernando Henrique que impedia a 
construção e o custeio de novas unidades do CEFET. 
Em articulação e parceria com outros Deputados, 
conseguimos em audiência com o Presidente Lula a 
promessa de envio a este Parlamento de um projeto 
de lei revogando o referido decreto. Graças a Deus, 
tive a oportunidade de ser o Relator do referido pro-
jeto na Comissão de Constituição e Justiça, o qual 
foi aprovado no Senado, e o Governo Federal voltou 
a investir no ensino técnico profissionalizante.
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O Espírito Santo, Estado que represento nesta 
Casa, foi contemplado, no primeiro programa de ex-
pansão do Governo Federal, com a construção de 2 
novas unidades do CEFET, nas cidades de São Ma-
teus e Cariacica, Região Metropolitana do Estado do 
Espírito Santo.

Sr. Presidente, à época também fizemos uma reivin-
dicação ao Secretário de Educação Profissional e Tecno-
lógica do MEC, para a construção de unidades do CEFET 
no Município de Vila Velha, que é a maior cidade do Es-
pírito Santo, com quase 400 mil habitantes, mais de 240 
mil eleitores; contudo, é apenas a 74ª cidade, dentre os 78 
Municípios do Espírito Santo, em renda per capita.

O Presidente Lula, durante o processo eleitoral, 
declarou que seu programa de governo para o segundo 
mandato contemplava a intenção de iniciar a expansão 
do ensino técnico profissional. Deixou S.Exa. claro o 
propósito de construir, em cidades pólos deste País, 
unidades do CEFET e universidades federais.

Por essa razão, estivemos reunidos na semana 
passada com o Secretário de Educação Profissional 
e Tecnológica do MEC, Sr. Eliezer Pacheco, para rei-
vindicar a construção de uma unidade do CEFET no 
Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

Vila Velha é um dos municípios do Estado do Es-
pírito Santo com mais de 100 mil habitantes que ainda 
não possui unidade do CEFET. As cidades de Cariacica, 
Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, 
Colatina, Alegre e Santa Teresa já foram contempladas 
com unidades do CEFET e de escolas agrotécnicas.

O Secretário nos garantiu que vai incluir o Muni-
cípio de Vila Velha no programa de expansão do en-
sino técnico profissional. Segunda-feira passada nos 
reunimos com o Prefeito de Vila Velha, Sr. Max Filho, 
e com o Coordenador-Geral do CEFET no Estado do 
Espírito Santo, Prof. Jadir José Pella, para acertarmos 
os detalhes da participação daquele município no pro-
jeto de expansão do ensino profissional.

Na ocasião, o Prefeito Max Filho e o Secretário de 
Educação do Município, Prof. Roberto Beling, coloca-
ram-se à disposição para travar conosco essa luta no 
sentido de construir em Vila Velha – maior município 
do Estado do Espírito Santo – uma unidade do CE-
FET. Uma comissão foi criada e já está estudando os 
locais prováveis para a instalação do Centro. Deve-se 
escolher um terreno para fins de desapropriação pela 
municipalidade e construção da aludida unidade.

Portanto, queremos dizer ao povo capixaba, 
reiterando também o nosso compromisso com a po-
pulação “canela verde” do Município de Vila Velha, 
que vamos adiante com essa luta para levarmos 
ao Município de Vila Velha uma unidade de ensino 
técnico-profissional.

Parabenizamos o Governo Federal por ter o com-
promisso de expansão do ensino técnico profissionali-
zante. O Presidente, formado pelo SENAI, tem conhe-
cimento da importância do ensino técnico-profissional, 
e sabemos da relevância da formação do profissional 
para o mercado de trabalho cada vez mais exigente 
da capacitação de seus quadros.

Agradecemos ao Secretário de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do MEC, Sr. Eliezer, o trabalho 
desenvolvido à frente daquele órgão.

Nossos parabéns também ao Ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, pelo trabalho desenvolvido 
naquele Ministério da Educação.

Felicitamos ainda o Prefeito de Vila Velha por 
acolher a sugestão deste Deputado e da Coordena-
ção-Geral do CEFET e ingressar conosco nessa luta 
para levar ao povo querido dessa cidade do Espírito 
Santo uma unidade do Centro Federal de Educação 
Tecnológica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deus abençoe esta Casa.
O SR. MARCUS VICENTE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
anuncio à Casa que estou encaminhando à Mesa 2 
indicações ao Ministro de Estado da Fazenda a res-
peito do lucro presumido.

É importante o acolhimento dessas indicações, 
pois a Lei nº 9.718 permite às empresas no Brasil, 
com faturamento anual de até 48 milhões de reais, 
optar pelo lucro presumido para efeito de pagamento 
de seus impostos. 

O que solicito ao Poder Executivo, através do Mi-
nistério da Fazenda, é que esse valor seja aumentado 
para 96 milhões de reais, tal como ocorreu em 2002, 
quando o limite era de 24 milhões de faturamento anual e 
passou, à época, para os atuais 48 milhões de reais.

A outra indicação que faço refere-se à extração de 
granito, que hoje representa quase 1 bilhão de dólares 
na balança comercial do Brasil – somente o Estado do 
Espírito Santo responde por 62% dessa exportação –, 
para que uma atividade tão importante e que emprega 
quase 100 mil pessoas somente naquele Estado, entre 
empregos diretos e indiretos, possa ser enquadrada 
no conceito de industrialização.

Sr. Presidente, essas são as indicações que en-
caminho à Mesa, requerendo sejam elas enviadas ao 
Ministério da Fazenda.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
aprovação do FUNDEB é o início de uma revolução 
na educação brasileira, pois garantirá investimentos 
desde a educação infantil até o ensino médio. E será, 
realmente, uma revolução na educação brasileira, 
principalmente porque investimentos serão feitos di-
retamente nos Municípios.

O aspecto mais importante, Sr. Presidente, é que 
o FUNDEB determina, de um lado, a responsabilidade 
do Governo Federal pala injeção de recursos; e, de 
outro, a responsabilidade dos governos estaduais e 
das administrações municipais. 

Esse é o projeto de um governo que cuida da 
educação e deseja sua qualidade. O texto que o Go-
verno Federal encaminhou a esta Casa – é claro que 
a ele outros foram apensados – demonstra, com cla-
reza, que cuidar da educação é fundamental para o 
processo de desenvolvimento do nosso País.

Quero salientar também que houve exaustivo de-
bate no Congresso Nacional. O FUNDEB poderia ter 
sido aprovado há muito tempo, mas, quando enviado 
ao Senado, lá tramitou por quase 8 meses, voltando a 
esta Casa descaracterizado, pois tinha sido retirada do 
texto a disposição sobre piso salarial nacional.

A Comissão Especial da Câmara, porém, refez o 
texto e novamente inseriu aquele dispositivo para que 
possamos ter, é claro que a partir da regulamentação 
do Fundo, um piso salarial nacional para a categoria 
dos professores. 

Sr. Presidente, esta Casa tem muito o que cele-
brar com a vitória alcançada. Pensávamos que o pro-
jeto do FUNDEB não seria aprovado. E agora exulta-
mos em saber que o Presidente já pode sancioná-lo. 
E, certamente, a partir de janeiro de 2007, começará 
a haver grande investimento na educação brasileira. 
Tenho certeza de que toda a comunidade educacional 
brasileira está hoje em festa por essa vitória. 

Para a aprovação desse importante projeto conta-
mos com a participação do Deputado Severiano Alves 
e, especialmente, da Deputada Iara Bernardi, que con-
seguiu dialogar e convencer muitas pessoas acerca da 
importância de esta Casa aprovar logo essa PEC.

Estou plenamente convicto de que teremos um 
novo caminhar no nosso País, com educação de qua-
lidade. Se dermos prioridade à educação, seremos 
capazes de produzir mais nas áreas de ciência e tec-
nologia, elementos básicos em qualquer projeto de 
desenvolvimento de uma nação. 

Parabenizo o Congresso Nacional, a Câmara dos 
Deputados e todos aqueles que trabalharam pela apro-
vação da proposta do FUNDEB em segundo turno. 

Nossa saudação aos educadores brasileiros. 
Esse é o sinal de que começamos a revolucionar 

a educação brasileira! 
O  SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do 
partido, a favor do FUNDEB. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Natan Donadon.

O SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última semana, 130 novos policiais do 
Município de Vilhena, localizado na região sul do Estado 
de Rondônia, integraram-se à equipe de profissionais 
que garantem a segurança e o bem-estar da população 
vilhenense. Houve a formatura e logicamente a festa 
dos novos policiais militares, e eu participei de ambos 
os eventos, que marcaram uma importante data no 
calendário municipal de 2006.

Durante 6 meses, os novos policiais participa-
ram de treinamentos e aulas teóricas, preparando-se 
para exercer a plena cidadania. Quero apenas, nesta 
tribuna, registrar esse relevante evento cívico-social, 
já que são profissionais que merecem o respeito da 
nossa sociedade brasileira. 

Quero destacar principalmente o respeitável tra-
balho do Comandante do 3º BPM em Vilhena, o Tenen-
te-Coronel João Moreira Bonfim, que não tem medido 
esforços para garantir a segurança da nossa comuni-
dade, dando assim mais tranqüilidade a esse pacato 
Município rondoniense.

Muito obrigado.
A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em 25 de novembro comemoramos o Dia 
Internacional para a Erradicação da Violência contra 
a Mulher e o início da Campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, realizada 
internacionalmente desde 1991.

No meu Estado, existe a Federação Rondoniense 
de Mulheres – FEROM, que em 2006 completou 10 
anos de trabalho em favor das mulheres rondonien-
ses, conscientizando a sociedade da importância da 
não-violência contra a mulher e mobilizando mulheres 
de todo o Estado.
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Segundo definição das Nações Unidas, violência 
contra a mulher é qualquer ato de violência baseado na 
diferença de gênero que resulte em sofrimentos e danos 
físicos, sexuais ou psicológicos da mulher, inclusive as 
ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade, 
seja na vida pública, seja na vida privada.

Dentre todos os tipos de violência contra a mulher 
existentes no mundo, aquele praticado no ambiente 
familiar é um dos mais cruéis e perversos. O lar, iden-
tificado como local acolhedor e de conforto, passa a 
ser, nesses casos, um ambiente de perigo contínuo, 
o que resulta num estado de medo e ansiedade per-
manentes.

Envolta num emaranhado de emoções e relações 
afetivas, a violência contra a mulher se mantém, até 
hoje, como uma sombra em nossa sociedade.

A violência contra a mulher se apresenta de vá-
rias formas: por meio de humilhação, assédio, estupro, 
prostituição forçada, assassinatos por razões de honra, 
entre outras práticas.

Felizmente, ganhamos um novo instrumento de 
defesa, a Lei Maria da Penha, que recebeu essa de-
nominação em homenagem a mais uma das vítimas 
de violência doméstica.

Maria da Penha é biofarmacêutica e, em 1983, 
com 38 anos e 3 filhas com idade entre 2 e 6 anos, foi 
vítima de 2 tentativas de homicídio, e o responsável foi 
o próprio marido. Na primeira vez, ela ficou paraplégi-
ca, depois de ser atingida por um tiro; na segunda, ele 
tentou eletrocutá-la.

Após as agressões sofridas, Maria da Penha 
começou a atuar em movimentos sociais e é hoje Co-
ordenadora de Estudos, Pesquisas e Publicações da 
Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Vio-
lência do Ceará.

A Lei Maria da Penha, cria juizados especiais, 
o que dará celeridade aos processos e possibilitará 
investigações mais detalhadas.

Essa lei também pune com mais severidade o 
agressor, triplicando a pena para agressões domésti-
cas contra mulheres. Passa de 1 para 3 anos o tempo 
máximo de prisão.

A nova lei altera o Código Penal e permite a pri-
são em flagrante e a prisão preventiva, eliminando as 
penas pecuniárias.

Ela ainda determina o comparecimento obriga-
tório do agressor a programas de recuperação e re-
educação.

A proteção às mulheres agredidas está garantida 
na legislação, que determina a saída do agressor de 
casa, a proteção dos filhos e o direito da mulher de 
reaver seus bens e cancelar procurações. Prevê ain-
da o afastamento, por até 6 meses, da mulher de seu 

trabalho, sem que ela perca o emprego, se constatada 
a necessidade de medidas para manutenção de sua 
integridade física e psicológica.

Como mãe, esposa, Deputada e principalmen-
te mulher é que subo a esta tribuna para pedir aos 
meus colegas apoio a tão importante questão. Basta 
de impunidade!

Renovo meu compromisso com as mulheres bra-
sileiras, especialmente com as rondonienses, na luta 
pelo reconhecimento de nossos direitos, sobretudo 
em relação à defesa das mulheres, para que, juntas, 
conquistemos um futuro digno e justo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Em nome da bancada da Re-
gião Norte representada pelos Estados de Rondônia, 
Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso, Pará, expresso nossa satisfação pela apro-
vação do projeto que recria a SUDAM.

Parabenizo a Relatora do substitutivo do Sena-
do Federal, Deputada Ann Pontes, pelo excelente de-
sempenho na condução de todo o processo, buscando 
atender nossa região da melhor forma possível.

Senhoras e senhores, a nova SUDAM tem como 
objetivo apoiar investimentos públicos e privados na 
área de infra-estrutura econômica e social, capacitação 
de recursos humanos, inovação e difusão tecnológica, 
políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvol-
vimento sub-regional que contribuirão para o cresci-
mento dos Estados que carecem de políticas públicas 
direcionadas às necessidades de cada região.

Temos um desafio pela frente, o estabelecimen-
to de um plano de desenvolvimento da Amazônia, a 
ser aprovado pelo Congresso. Nesse plano, que será 
criado pela SUDAM e pelo Ministério da Integração 
Nacional, constarão os programas, projetos e ações 
necessárias para atingirmos as metas para o desen-
volvimento da Amazônia.

Diante da nossa satisfação e de nosso compro-
misso é que peço a cada Parlamentar da Região Nor-
te e também aos demais Parlamentares que sejamos 
pontuais em nossas decisões e estejamos atentos ao 
resultado delas.

O desenvolvimento do nosso País depende de 
cada região. A Região Norte tem grande potencial 
econômico, e precisa de investimentos que a façam 
crescer e prosperar.

Muito obrigada.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, solicito a atenção e o apoio de V.Exas. 
para um tema de grande importância para o País: o 
chamado custo logístico, que se traduz em importante 
parcela do Custo Brasil. Esse desbalanceamento, que 
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ocorre há muitas décadas, tem prejudicado e onera-
do bastante o nosso comércio internacional. Nossas 
mercadorias chegam com sobrecustos em relação às 
de nossos concorrentes, tanto da produção agrícola 
quanto da produção industrial, enfrentando gargalos 
logísticos que na quase totalidade dos casos são sim-
ples de serem superados.

Essa questão, além de merecer a atenção do Go-
verno Federal, também deve ser de interesse dos Esta-
dos, pois reduz, e até mesmo inviabiliza, a capacidade 
competitiva dos produtos brasileiros. Entendo que precisa-
mos ousar mais nesse segmento e solucionar de fato os 
gargalos logísticos da produção nacional, na medida em 
que esse sobrecusto afeta diretamente a capacidade na-
cional de produção, geração de empregos e de auferição 
de renda no País. Acredito que essa deva ser, também, 
uma linha de ação permanente dos Estados.

Segundo estudos do COPPEAD, instituição acadê-
mica de excelência da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e de renome internacional na área de logística, 
mais de 15 bilhões de reais são desperdiçados, anualmen-
te, em nosso comércio exterior, devido exclusivamente a 
acréscimos dos sobrecustos logísticos brasileiros. 

Por isso, neste momento em que o Presidente 
Lula retoma a bandeira do crescimento e do desen-
volvimento nacional, sugiro que a eliminação desses 
injustificáveis acréscimos de custos logísticos seja uma 
das prioridades dos Governos Federal e Estaduais.

A iniciativa privada vem reclamando com insis-
tência das adversidades nos negócios, atribuindo-as, 
em grande parte, à sobrevalorização de nossa moe-
da, quando, no entanto, a redução da ineficiência e 
o aperfeiçoamento de nosso sistema logístico pode-
rá se constituir num fator fundamental para agregar 
competitividade à produção nacional e atenuar alguns 
dos efeitos perversos ora enfrentados por nossos ex-
portadores. 

Ressalto que para isso os portos brasileiros têm 
importância direta e fundamental. São as âncoras do 
sistema logístico. Como todas as senhoras e todos os 
senhores bem sabem, vivemos num país em que as 
exportações dependem, 90% em peso e 85% em valor, 
dos portos para serem concretizadas. Assim sendo, 
não há como os portos deixarem de passar por uma 
prioritária e constante modernização.

Inúmeras têm sido as matérias jornalísticas sobre 
os problemas enfrentados pelos usuários dos portos, 
e tão grande é o seu funcionamento que recentemen-
te uma grande rede de televisão veiculou, durante 1 
semana, em horário nobre, uma série de reportagens 
mostrando problemas muitas vezes simples, mas que 
não são resolvidos, o que traz desgastes de toda a 
ordem e enormes prejuízos para o Brasil. 

Há especialistas que apontam a ineficiência do 
modelo de gestão das Companhias Docas, principal-
mente em decorrência da fragilidade do sistema de 
escolha dos administradores dos portos, que, muitas 
vezes, não realizam obras de investimentos prioritárias, 
paralisam sua efetivação em virtude do não-cumpri-
mento de normas ambientais, de editais de licitações 
mal feitas, da ausência de planejamento administrativo, 
acompanhamento e controle da execução e de diver-
sas outras falhas de natureza gerencial.

No caso da Companhia Docas do Rio de Janeiro 
– CDRJ, que administra os principais portos do Esta-
do, a situação tem sido agravada pelo baixo índice de 
aplicação dos recursos de investimento disponibiliza-
dos pelo Orçamento da União.

Todos têm conhecimento da batalha anual travada 
pelos Parlamentares em defesa de verbas de inves-
timento para os seus respectivos Estados. Portanto, 
trata-se, no mínimo, de um desperdício lamentável 
quando um administrador público deixa, sob qualquer 
justificativa, de aplicar os recursos que foram designa-
dos pelo Congresso Nacional no Orçamento Geral da 
União para investimentos em sua área de gestão. 

Examine-se, por exemplo, o caso da Companhia 
Docas do Rio de Janeiro. Segundo dados disponíveis 
referentes respectivamente aos anos de 2003, 2004 
e 2005, aquela companhia foi contemplada no OGU 
com 9,4 milhões, 36,3 milhões e 113,8 milhões de re-
ais respectivamente. Após os cortes ocorridos para o 
equilíbrio orçamentário, esses totais passaram a ser: 
4,4 milhões, 26,3 milhões e 93,6 milhões de reais. No 
entanto, a Companhia somente conseguiu investir 0,9 
milhão, 1,9 milhão e 11,5 milhões de reais, ou seja 
10%, 5% e 10% de sua dotação anual.

Assim, mais do que nunca, é urgente a efetiva-
ção de um acordo político e uma parceria com os Go-
vernos Estaduais para a escolha dos administradores 
dos portos brasileiros, selecionando quadros dos seus 
escalões dirigentes dentre especialistas com compro-
vado conhecimento e experiência no segmento e que 
disponham de respeitabilidade política, tanto no Go-
verno Federal, no respectivo Estado, como também 
na própria sociedade organizada que se faz presente 
no caso dos Conselhos de Autoridade Portuária, os 
CAPs. Acredito que este seja o binômio para acelerar 
a modernização dos portos: competência compro-
vada e bom trânsito político e empresarial. Somente 
assim a sociedade poderá ter a formação de equipes 
de administração coesas, comprometidas com o de-
senvolvimento do porto, do Estado e do País. Serão 
formadas por especialistas de ampla visão, voltados 
para colocar o porto a serviço da população e do de-
senvolvimento nacional.
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O porto moderno deixou de ser o cais em si 
para abranger toda a cadeia de comércio e serviços, 
a qual tem como principal foco a atividade logística 
por ele gerada, ou que por ali transita, envolvendo 
tudo o que está a ela agregado. O porto é o principal 
fator de geração de riqueza e de ativação das corren-
tes econômicas de produção, serviços e de geração 
de empregos, verdadeira locomotiva para o desenvol-
vimento de toda a região que constitui a sua área de 
influência econômica e, principalmente, para o Estado 
onde está localizado.

Por isso, proponho que o processo de escolha 
dos administradores de nossos portos seja revisto; que 
os Governadores eleitos em cada Estado participem 
ativamente desse processo de relevante impacto na 
formulação das demais políticas de governo que são 
desenvolvidas em seus Estados; que os CAPs sejam 
considerados como aliados, seja no apoio à determi-
nação de metas, seja no acompanhamento e cobrança 
de resultados.

A escolha de um porto, seja pelo exportador, seja 
pelo importador, está intrinsecamente ligada, em cada 
um dos Estados da Federação, à geração de impostos 
para o Tesouro Estadual e à ativação de toda a corrente 
econômica ligada à logística, à produção, aos servi-
ços e ao comércio em si, traduzindo-se em empregos 
e geração de renda. Isso significa criação de riqueza! 
Porto é fator de riqueza! E assim tem sido através de 
toda a história humana conhecida.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, atualmen-
te, essas assertivas são plenamente legítimas. O novo 
Governador, Senador Sérgio Cabral, participou ativa-
mente da coligação que elegeu o Presidente Lula. E, 
agora, como Governador eleito, está demonstrando 
a importância que atribui ao bom funcionamento dos 
portos no Estado. De forma inédita na história política 
fluminense, o Governador eleito assumiu o compro-
misso público de destinar 5% de toda a arrecadação 
estadual de ICMS gerada pela nacionalização de car-
gas importadas nos portos fluminenses para a forma-
ção de um fundo de investimentos em infra-estrutura 
logística de atendimento ao complexo portuário exis-
tente no Estado. No ano de 2007, o valor de recursos 
destinados a esse fundo deverá ser da ordem de 50 
milhões de reais. 

Esse compromisso de desenvolvimento da ati-
vidade portuária no Estado do Rio de Janeiro requer 
uma contrapartida do Governo Federal, adotando um 
processo político participativo na escolha dos adminis-
tradores dos portos fluminenses, cuja indicação, por 
lei, continua sendo de responsabilidade do Ministro 
dos Transportes. 

Os principais estudos e análises econômicas, 
como os trabalhos do COPPEAD, apontam que a efi-
ciência portuária é, e continuará sendo, fator decisivo 
para que se possa aumentar os índices de crescimento 
nacional. Somente por intermédio de portos eficientes e 
integrados em um sistema logístico harmoniosamente 
montado é que o País poderá obter os tão necessários 
e buscados ganhos extras de competitividade, capazes 
de ampliar a sua capacidade exportadora. 

Da mesma forma, a eficiência portuária é tam-
bém fator determinante para que o Brasil volte a dis-
por de um sistema de navegação de cabotagem e de 
navegação interior capaz de reduzir as pressões e o 
desgaste atual provocado pelo congestionamento da 
malha rodoviária brasileira. 

Aproveito a oportunidade para informar às Sras. 
e aos Srs. Parlamentares e, muito especialmente, à 
bancada federal do Estado do Rio de Janeiro que, no 
exercício de meu mandato no Senado da República, 
continuarei firmemente comprometido com todos os 
projetos e políticas que tenham como objetivo o de-
senvolvimento de nosso Estado e do País. Para isso, 
acima de quaisquer colorações partidárias, estarei 
sempre disponível para estudar todas as matérias de 
interesse do desenvolvimento nacional e apoiá-las no 
Senado Federal. 

Desejo a todos que o ano de 2007 seja marcado 
pela adoção de políticas que possam permitir o rápido 
desenvolvimento de nosso País e a melhoria das con-
dições de vida de sua população, ordeira e trabalha-
dora. Feliz Natal e produtivo 2007. Longa e próspera 
vida à República do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (PL-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com muita satisfação que venho a esta tribuna 
ressaltar a importância da decisão tomada por este Ple-
nário na última quarta-feira, 29 de novembro. Refiro-me 
à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 184, 
de 2004, que trata da criação da Superintendência do 
Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste, a SU-
DECO. Minha relação com o assunto não se restringe 
ao meu papel como Relator da matéria. Vai muito além. 
Sou um profundo defensor da região, por conhecer 
suas potencialidades e peculiaridades.

A criação da SUDECO vai possibilitar, sem 
dúvida, o fortalecimento do setor de serviços e 
o crescimento industrial dos Estados que a com-
põem. Esse quadro redundará na geração de em-
pregos e fará desse órgão um instrumento de pla-
nejamento e de promoção do desenvolvimento do 
Centro-Oeste.
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A contribuição da SUDECO vai ao encontro dos 
anseios dos goianos, dos sul-mato-grossenses, dos 
mato-grossenses e da população do Distrito Federal. 
São várias as suas atribuições, entre elas promover a 
articulação das ações dos órgãos públicos e ser agente 
do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, 
assegurando a diferenciação regional das políticas pú-
blicas nacionais. E ainda: atuar na formulação de pla-
nos e proposição de diretrizes para o desenvolvimen-
to, articulando-os com as políticas e planos nacionais, 
estaduais e municipais.

A SUDECO vai apoiar, em caráter complementar, 
investimentos públicos e privados nas áreas de infra-
estrutura econômica e social, capacitação de recursos 
humanos, inovação e difusão tecnológica, políticas so-
ciais e culturais e iniciativas de desenvolvimento.

O Centro-Oeste possui uma posição geográfica 
estratégica. Dessa forma, será relevante o papel da 
SUDECO como um mecanismo de captação de re-
cursos a serem utilizados na infra-estrutura e logística 
dos Estados.

Por essas razões, sinto-me honrado em ter, de 
alguma forma, contribuído para a consolidação desse 
órgão na estrutura do Estado brasileiro. Tenho plena 
convicção de que a SUDECO não será apenas mais 
um apêndice desse organograma. Será identificado 
como um dos maiores fomentadores de desenvolvi-
mento que este País algum dia conheceu. Contem 
comigo para isso.

Parabéns aos meus pares pela consciência da 
relevância do assunto para o progresso da região.

Parabéns ao meu povo de Goiás e de todo o 
Centro-Oeste!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, um dos piores desastres ambientais da 
história do Rio Grande do Sul aconteceu no início do 
mês de outubro deste ano, quando milhões de exem-
plares de peixes, 86 toneladas, para ser mais precisa, 
foram encontrados mortos, boiando no Rio dos Sinos. 
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA multou 6 empresas, res-
ponsabilizando-as por esse verdadeiro crime ambiental. 
Uma delas é a Utresa Central de Resíduos. Inclusive, 
foi decretado o pedido de prisão preventiva contra seu 
Diretor-Presidente, Luiz Ruppenthal. A medida foi to-
mada pela Justiça do Rio Grande do Sul, atendendo 
ao apelo do Ministério Público.

Apesar das justificativas que sempre tentaram 
dividir o problema, culpando o esgoto doméstico pela 
poluição nos rios do Estado, o que se vê agora é que 

os grandes culpados são poucas empresas que, em 
troca dos seus interesses privados, destroem um bem 
público, a água, e conseqüentemente os peixes, que 
são o meio de vida das populações ribeirinhas.

Os ataques altamente predadores ao meio am-
biente que vêm ocorrendo em todo o País podem re-
crudescer ainda mais na próxima gestão do Governo 
do PT. Basta observar a recente declaração do Presi-
dente Lula, na qual ele afirma que um dos fatores que 
impedem o crescimento econômico no Brasil são as 
restrições ambientais. Essa afirmação sinaliza clara-
mente para um afrouxamento da já combalida legislação 
ambiental vigente. O Ministério do Meio Ambiente vem 
sofrendo fortes pressões de poderosos grupos econô-
micos para facilitar e apressar a liberação de obras em 
avaliação pela Licença Ambiental ou já embargadas 
por ela. Com as leis ambientais e a fiscalização que 
temos, ainda ocorrem graves desrespeitos ao meio am-
biente, como esse do Rio dos Sinos. Caso elas sejam 
ainda mais flexibilizadas, para atender os interesses 
capitalistas dos grandes empresários, que só visam o 
lucro, teremos a curto prazo, quiçá com conseqüên-
cias permanentes, mais e mais desastres ambientais 
acontecendo em todo o território nacional. 

É bom lembrar que outros crimes ambientais 
têm ocorrido sistematicamente no Rio Grande do 
Sul, como a imersão de milhares de hectares em 
decorrência da construção de Barra Grande e do 
plantio maciço de eucalipto sem licença ambiental. 
Diante desse quadro, foi criado no Estado o Fórum 
Ecossocialista, que pretende não apenas discutir, 
mas apresentar soluções e alternativas que ata-
quem as raízes que alimentam os problemas am-
bientais no Estado.

Embora todos conheçamos a trágica situação 
do meio ambiente não só no Rio Grande do Sul, mas 
em todo o País, somos obrigados a assistir ao desca-
so com que as autoridades competentes tratam esse 
problema, haja vista o fato de que, apesar de o Minis-
tério das Cidades ter disponibilizado 13 milhões de 
reais para o saneamento dos municípios, boa parte 
desses recursos acabou voltando para o caixa único 
da União, porque não foram apresentados projetos a 
serem executados. 

Essa situação reflete a falta de uma política es-
tadual e federal para essa área, o que faz com que as 
Prefeituras não pensem e não ajam sobre essa ques-
tão. Além disso, existe o problema com a fiscalização 
das empresas: por um lado, vista grossa, para não 
impedir o funcionamento delas; por outro, ineficiên-
cia, por culpa da precariedade dos órgãos ambientais 
fiscalizadores.
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Sem sombra de dúvida, falta uma política ambien-
tal verdadeiramente eficaz no País. No meu Estado, por 
exemplo, houve nada mais, nada menos que 4 Secretários 
Estaduais de Meio Ambiente durante o Governo Rigotto! 
Em âmbito federal, com a meta de crescimento econô-
mico, a questão ambiental provavelmente será deixada 
de lado. Declarações do Presidente Lula demonstram 
claramente um descaso com a questão ambiental.

A vigilância e a mobilização constante por parte das 
organizações ambientais, da sociedade civil organizada, 
dos representantes do povo verdadeiramente comprome-
tidos com a preservação do meio ambiente e também da 
população em geral serão decisivas nos rumos que tomará, 
nos próximos anos, a política ambiental brasileira.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Brasil está passando por uma fase real-
mente muito importante de sua história. Temos uma ma-
turidade política e democrática que bem poderia servir 
de exemplo para toda a América Latina e mesmo para 
o mundo. Passamos por uma eleição que demonstrou 
isso. Ela transcorreu sem que houvesse sobressalto 
algum nas instituições, sem provocar nenhuma descon-
fiança ou instabilidade na economia, em relação aos 
investidores, ao setor produtivo. O País está a todo o 
vapor, buscando sua vocação de prosperidade, cres-
cimento e desenvolvimento, bem como de liderança 
entre os países em desenvolvimento.

Neste momento, Sr. Presidente, em que o cres-
cimento e o desenvolvimento são reconhecidamente 
as maiores necessidades, constituindo o objeto da 
maior preocupação do povo e dos governantes, temos 
a oportunidade de analisar certos entraves que apare-
cem como pedras no caminho. “No meio do caminho 
tinha uma pedra/tinha uma pedra no meio do caminho/
tinha uma pedra/no meio do caminho tinha uma pedra”. 
Assim cantava o célebre poeta Carlos Drummond de 
Andrade. O Brasil tem, infelizmente, muitas pedras no 
meio do caminho, Sr. Presidente. São muitas as pedras 
que devem ser removidas para que sejamos aquela 
sociedade que todos queremos. Esta Casa tem, inega-
velmente, dado sua contribuição no sentido de aplanar 
o caminho do desenvolvimento, com o debate sobre as 
grandes questões, a aprovação de leis importantes, o 
amadurecimento democrático. 

O Governo do Presidente Lula também tem sido 
notável por suas ações em prol do desenvolvimen-
to do País. Temos a pedra dos juros altos que está 
praticamente removida; a modernização da máqui-
na estatal; a estabilidade econômica; a diminuição 
da pobreza e da fome; a melhoria de praticamente 
todos os índices sociais e econômicos. Com isso o 
Brasil só tem a ganhar.

Uma questão que é muito abordada ultimamen-
te, e deve mesmo ser, Sr. Presidente, pois é um tema 
crucial hoje no mundo, é o crescimento sustentável 
com respeito ecológico. Esse é um ponto que sempre 
defendi e sempre defenderei, pois somos o país com 
a maior riqueza natural de todo o planeta. Temos a 
maior biodiversidade do mundo e devemos fazer tudo 
ao nosso alcance para continuar com essa riqueza, 
preservando nossos recursos naturais, respeitando 
a capacidade de renovação e o equilíbrio natural. É 
isto que buscamos: desenvolvimento com respeito ao 
meio ambiente, sem deixar, contudo, que os interes-
ses envolvidos em ambas as questões prejudiquem 
um ao outro.

No entanto, Sr. Presidente, existe uma pedra no 
meio do caminho, uma pedra que tem sua origem em 
um excesso de burocracia, na falta de equilíbrio nas 
visões de certos administradores. Alguns pecam pela 
falta de zelo, outros, pelo excesso. E isso do lado dos 
ambientalistas e também no grupo dos que defendem 
o progresso a qualquer custo.

Vou me referir especificamente a um exemplo de 
como certas atitudes podem estorvar o desenvolvimen-
to de empreendimentos importantíssimos para o País. 
Todos sabemos, Sr. Presidente, que o turismo é o se-
tor de maior e mais estável crescimento da economia 
mundial. Emprega 204 milhões de pessoas (10% dos 
trabalhadores do planeta), sua taxa de crescimento 
supera a do PIB mundial e contribui com 6% dos im-
postos pagos. O setor deve crescer a taxas anuais de 
7,5% nos próximos 10 anos, movimentando cerca de 
3,4 trilhões de dólares (10,9% do PIB mundial).

Em relação ao Brasil, na última década, recebemos, 
em média, 5 milhões de turistas estrangeiros ao ano, que 
deixaram no País quase 4 bilhões de dólares por ano, e 
o turismo interno gerou 13 bilhões de dólares por ano. É 
muito pouco em relação ao nosso potencial. O Brasil reú-
ne 1.650 municípios turísticos integrados a um programa 
governamental de investimentos, desenvolvido em parceria 
com a Organização Mundial de Turismo – OMT.

O próprio Governo Federal implantou o Plano Nacio-
nal de Turismo, que tem como objetivos desenvolver pro-
dutos de qualidade que levem em conta as diversidades 
regionais, culturais e naturais do Brasil; tornar os destinos 
turísticos brasileiros mais acessíveis; promover o turismo 
como instrumento para maior igualdade social. As metas 
até 2007 são gerar 1,2 milhão de novos empregos no se-
tor; desenvolver pelo menos 3 destinos turísticos por Es-
tado; atrair 9 milhões de visitantes estrangeiros por ano; 
exportar 8 bilhões de dólares em serviços de turismo por 
ano; aumentar o volume de transporte aéreo doméstico 
de 35 milhões de passageiros transportados para 65 mi-
lhões ao ano. 
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Alagoas é um Estado de enorme potencial na 
área do turismo. Sobretudo tem absorvido investido-
res italianos, especialmente em seu litoral norte, e ou-
tros europeus. Um dos maiores destaques é o Projeto 
Onda Azul, localizado em Barra de Camaragibe, a 90 
quilômetros ao norte de Maceió, que terá um Grand 
Hyatt Beach Resort e investimento da ordem de 170 
milhões de dólares.

A pedra no caminho no caso desse importantís-
simo empreendimento, Sr. Presidente, é a lentidão, o 
excesso de burocracia do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
em Alagoas no caso da concessão da licença ambien-
tal para a finalização desse projeto que tanto impacto 
positivo terá na região.

A Ministra do Meio Ambiente, Sr. Presidente, nas 
palavras do Vice-Presidente José Alencar, “é uma gran-
de brasileira e tem condições excepcionais de ajudar 
o Brasil na preservação do meio ambiente, sem pre-
juízos para o crescimento”. Eu concordo plenamente 
com ele, Sr. Presidente. Ela deve dedicar um pouco 
mais de sua atenção a essas picuinhas que acabam 
constituindo entraves ao desenvolvimento da infra-estru-
tura do País. São muitos os estorvos, alguns artificiais, 
criados pelo IBAMA, cuja atuação eu defendo e apóio, 
mas que não pode de maneira nenhuma obstaculizar o 
desenvolvimento, a melhoria de vida do povo, a criação 
de empregos, a infra-estrutura e o progresso em uma 
das regiões das mais carentes do País.

A Ministra tem feito um trabalho que é reconhe-
cido por todos. Sua permanência é defendida qua-
se que de maneira unânime. Temos de realizar uma 
análise com mais cuidado, para não deixar que essas 
“pedras” venham barrar nosso desenvolvimento. São 
inúmeras exigências que acabam por desestimular e 
afugentar os investidores. O Projeto Onda Azul já se 
arrasta há cerca de 5 anos. Até agora foram quase 40 
ações mitigadoras, ou seja, de controle da qualidade 
ambiental, além de todo o trâmite junto ao IMA. Assim 
não dá, Sr. Presidente.

Conclamo os órgãos do Ministério do Meio Am-
biente a colaborarem com a visão empreendedora do 
Governo Lula, para que possamos alcançar as metas 
de desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. 
Mas que tudo seja feito com agilidade, sem má vontade 
de certos servidores, chegados à desídia e apegados 
à burocracia como um fim em si mesma.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, D. Valério Breda não é alagoano nem 
brasileiro. Nasceu numa pequena cidade próxima de 
Veneza, na Itália. Mas há 23 anos vive no Nordeste 

do Brasil. Primeiro foi designado para o Município de 
Matriz de Camaragibe, em Alagoas, integrando uma 
comunidade salesiana. Depois, por indicação do Papa, 
foi encaminhado para a cidade de Penedo, onde reside 
há cerca de 10 anos.

Antes de desembarcar em Alagoas, D. Valério 
estudou na Itália, fez noviciado na Congregação Sa-
lesiana, em Verona, Triênio de Liceu Clássico em Por-
denone, concluiu o bacharelado em Filosofia e foi 
professor de Letras Clássicas e de Literatura Italiana 
em Este, Pádua. Depois foi para Roma, onde cursou 
Teologia na Pontíficia Universidade Salesiana, com 
Bacharelado e Licenciatura em Teologia. Em 1973 foi 
ordenado sacerdote em San Fior, Itália, e prosseguiu 
sendo professor de Letras Clássicas e de Literatura 
Italiana, em Trento, depois em Este, Pádua, e ainda 
professor de Literatura Italiana e Cultura Religiosa em 
Pádua e assistente religioso na Faculdade de Letras 
Clássicas na Universidade de Pádua.

Ele encantou-se por Alagoas, que considera a 
sua “Terra Prometida”. Mas quero dizer às senhoras 
e aos senhores que a presença de D. Valério Breda é 
um presente para o Município de Penedo e toda a re-
gião do Baixo São Francisco e do agreste alagoano, 
inclusive o nosso Município de Arapiraca, não só pela 
sua vocação religiosa e pela sua visão humanista, mas 
sobretudo porque é um difusor da justiça, da igualdade 
e dos direitos humanos.

D. Valério tem feito um trabalho de evangeli-
zação muito importante para o povo agrestino, no 
sentido de expandir a presença da Igreja Católica 
nas cidades da região.

Quero aqui ressaltar que, no sentido de contribuir 
com a comunidade religiosa e com os fiéis, apresentei 
emendas ao Orçamento para beneficiar com a restaura-
ção a Catedral Histórica de Penedo. Também apresentei 
emenda para a construção de estrutura cênica para 
o Morro Santo da Maçaranduba, onde são realizados 
teatros e outros eventos religiosos, principalmente nos 
períodos da Semana Santa e do Natal.

Há alguns anos, D. Valério engajou-se também 
num trabalho social, no sentido na melhora das 
condições humanas, e entrou na luta pela sobrevi-
vência do Rio São Francisco e do povo ribeirinho, 
defendendo um projeto de revitalização que venha 
contemplar realmente a população mais necessi-
tada, que já reside praticamente às margens do 
rio e sofrem com a falta de água para o plantio e 
até para beber. 

Esse é mais um trabalho que só e enobrece a 
alma do religioso e o credencia como mais um alago-
ano de coração. 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54185 

Aproveito este momento e parabenizo D. Valé-
rio pelos seus 10 anos como Bispo de Penedo, do 
Baixo São Francisco, do agreste e da nossa querida 
Arapiraca.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente.
A defesa da tradição cultural é de suma impor-

tância para não deixar que os valores sucumbam no 
esquecimento. Esse trabalho é feito com entusiasmo e 
determinação por um homem simples da nossa região 
de Arapiraca. Seu nome é Nelson Vicente Rosa.

O conhecido Nelson Rosa conhece como poucos 
o “Coco de Roda”. Ele conserva os mesmos passos e 
cantigas que aprendeu ainda na década de 40, quan-
do teve o seu primeiro contato com eles.

O coco, na região, começou com a construção de 
casas de taipa, nos idos de 1938, quando moradores 
do povoado onde reside, de Arapiraca, Sítio Fernan-
des, reuniam-se para aterrar o piso das construções 
feitas em barro e varas de madeira, como disse Nel-
son numa entrevista ao jornal Tribuna de Alagoas, no 
ano de 2001. 

Nessa época eles trabalhavam na roça durante o 
dia e à noite faziam um mutirão, para ajudar a erguer 
as casas e aterrar o piso, em barro, acompanhado de 
tocadores de pandeiros, e assim animavam o pessoal, 
transformando esse ritual numa dança.

O “Coco de Roda” de Nelson Rosa é uma tra-
dição desde 1979 em Arapiraca, apresentando-se 
em festivais de folclore, feiras de artesanato e festas 
juninas, inclusive na tradicional cidade de Campina 
Grande, na Paraíba.

Pelo seu trabalho em benefício da cultura e da 
tradição e para a alegria do povo da nossa região 
é que registro o nome de Nelson Rosa nos Anais 
dessa Casa.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, após nossa justificada alegria pela oficia-
lização do campus da UFBA em Vitória da Conquista, 
ontem, dia 4 de dezembro, um sentimento de frustração 
se criou, pela inesperada afirmação do Reitor Naomar 
Monteiro de Almeida, em entrevista a uma respeitada 
rádio local, de que o curso de Medicina não será im-
plantado naquele campus.

O Prof. Naomar, reitor reeleito por seus reconhe-
cidos méritos, é entusiasta do projeto de interiorização 
da UFBA, e, hoje, uma das maiores autoridades do 
País quanto ao Projeto Universidade Nova, que defen-
de, entre outros avanços, que a escolha do aluno no 
momento do exame vestibular deva ser por área e não 
mais por curso. Uma grande conquista que repercutirá 
positivamente na vida do estudante e do Brasil.

Por tudo isso é que não podemos deixar de acre-
ditar no Campus Anísio Teixeira com seus 8 cursos 
iniciais, incluindo o de Medicina. Essa decisão já foi 
tomada desde as primeiras discussões. Nada foi feito 
de forma atropelada e sem planejamento. Há, inclusi-
ve, uma longa relação de parceria entre a Prefeitura 
de Vitória da Conquista e a UFBA, a partir de 1997, o 
que chegou a propiciar a vinda do ex-Reitor e saudo-
so Professor Felipe Serpa ao nosso município. Essa 
parceria continuou na gestão do seu sucessor, o Rei-
tor Naomar Monteiro. Isso porque Vitória da Conquista 
demonstrou, na prática, sua vocação para firmar-se 
como um pólo de educação na área de saúde. 

Ficamos sabendo, a partir daquela entrevista, 
que a Câmara de Graduação e o Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Fe-
deral da Bahia suspenderam a implantação do curso 
de Medicina, mas a cidade não foi informada. Des-
conhecíamos que o campus teria, primeiro, de virar 
universidade para, depois, ter autonomia para esta-
belecer esse curso.

A implantação do Campus Anísio Teixeira, com 
seus 8 cursos, incluindo o de Medicina, foi amplamente 
debatida em âmbito federal, recebendo o apoio de todos 
os Ministros que passaram pela Pasta da Educação 
no Governo Lula. Cristovam Buarque, que era Ministro 
à época, participou da elaboração inicial do projeto e 
foi, inclusive, o responsável pelo batismo do campus, 
nessa justa homenagem a Anísio Teixeira. O então 
Ministro Tarso Genro foi quem recebeu do Presidente 
Lula a autorização oficial para a sua implantação. Por 
fim, o Ministro Fernando Haddad, em visita à nossa 
cidade, em setembro de 2005, assinou documento 
com o Reitor Naomar Monteiro, na presença do Pre-
sidente Lula e de milhares de pessoas, oficializando 
esse compromisso. 

Ante o exposto, não se pode estranhar a frus-
tração de todos nós com essa notícia. Assim, esta-
mos empenhados para que essa decisão seja revista. 
Acreditamos que será, pois o Prof. Naomar, que teve 
a coragem de enfrentar adversidades políticas para a 
implantação desse campus, com certeza não se ne-
gará a solucionar esse dilema, principalmente agora 
quando o ambiente político na Bahia vai mudar, com 
a posse do novo Governador, Jaques Wagner.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JORGE KHOURY (PFL-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registro com satisfação o desprendimento de um 
profissional que, após uma vasta experiência na área 
militar (oficial reformado da Polícia Militar de Minas Ge-
rais), não buscou aposentar-se, mas sim adquirir mais 
conhecimentos teóricos (formando-se como Bacharel 
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em Direito), aliando a prática militar à Teoria do Direito. 
Tornou-se, assim, um dos mais competentes gestores 
(à frente da área dos transportes) do nosso País.

Ao aglutinar as 3 áreas (militar, direito e trans-
portes), não temos ninguém mais capacitado a nos 
oferecer, com consistência, com experiência e com 
conhecimento teórico, numa única publicação, o que 
Klinger Sobreira de Almeida nos oferece. Trata-se de 
um estudo profundo de tudo o que se conhece acerca 
do Poder de Polícia de Trânsito – Conceito, Fundamen-
tos e Meios de Atuação.

O referido estudo, condensado na publicação ci-
tada, foi alvo de um dos mais concorridos lançamentos 
literários que Salvador presenciou. Em um café-da-
manhã, Klinger autografou centenas de exemplares, 
numa demonstração do sucesso editorial que será o 
livro. Vejamos o que diz as “orelhas” da publicação: 

“O poder de polícia, no âmbito do Di-
reito Administrativo de Trânsito, é um tema 
pouco explorado na doutrina nacional. A 
literatura específica, preenchida de escri-
tos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, 
crimes de trânsito, regras de sinalização, 
segurança no trânsito, é omissa na maté-
ria: além do poder de polícia de trânsito. O 
leitor, agora, tem oportunidade não só de 
adentrar o assunto, mas também de tomar 
contato com outros correlatos. Sim, porque 
da raiz eleita para os estudos, derivam tron-
cos e ramos, ligados por essência, que não 
poderiam estar fora desse trabalho.

A obra Poder de Polícia de Trânsito – Con-
ceito, Fundamentos e Meios de Atuação trata 
do poder de polícia, sua definição e generali-
dades, apresentando noções sobre os poderes 
administrativos e explorando, detidamente, o 
tema poder de polícia administrativa de trânsito. 
Neste ponto, ao mostrar seus principais ele-
mentos, o autor apresenta os meios de atuação 
e destaca o aparato legal para o exercício da 
fiscalização. Prossegue o estudo distribuindo o 
exercício do poder de polícia no trânsito entre 
os diversos níveis da federação – União, Es-
tados e Municípios –, identificando os órgãos 
executivos, as forças policiais e suas compe-
tências. Analisa a infração de trânsito, mostran-
do conceitos, classificação e suas vertentes 
administrativa de trânsito, enunciando suas 
espécies e defendendo peculiar entendimento 
sobre sua função; e a penalidade de trânsito, 
também elencando categorias e comentando 
cada uma delas. Finaliza traçando breve item 
do processo administrativo sancionador de 

trânsito, desde a atuação até a interposição 
de recursos, sem esquecer de destacar os 
princípios jurídicos que o regem.

Mas o doutrinador não se limita a repetir 
ensinamentos. Ele vem para lançar novas lu-
zes e instigar provocações. É o que faz o autor 
quando enumera, entre os poderes da Admi-
nistração Pública, o poder de correição, que 
regula a organização sistêmica adotada pela 
moderna gestão pública de Estado; quando 
defende a adoção do princípio da absorção 
na aplicação de penalidades – a infração mais 
grave absorve a mais leve, se cometidas em 
concurso; quando veementemente defende a 
impossibilidade de que polícia de manutenção 
de ordem pública acumule poderes de polícia 
administrativa.

Vê bem o leitor que tem em mãos estudo 
minucioso e detalhado, capaz de estimular o 
debate e a discussão. Sugiro que não perca 
tempo: debruce-se sobre ele e aproveite! ”

Henrique Reges – Advogado, Assessor Jurídico 
da Viação Águia Branca S/A e Membro do Conselho 
Estadual de Trânsito do Estado da Bahia

E vejamos o que dizem os editores da obra:

“Klinger Sobreira de Almeida, 66, mineiro 
da aprazível Alvinópolis, é oficial reformado da 
PMMG, Bacharel em Direito e Executivo da área 
de transportes. Ex-Conselheiro do CONTRAN, in-
tegra o quadro de Conselheiros do CETRAN/BA, 
como titular, há sete anos. Lastreado numa vasta 
e diversificada experiência de quase meio sécu-
lo nos campos da segurança pública, trânsito e 
transportes, o autor de “Mensagens Profissionais” 
e “Pelas Trilhas da Liderança” brinda o público bra-
sileiro com mais uma obra prática, objetiva e útil. 
Desta feita, aborda o palpitante tema do trânsito, 
sulcando, muitas vezes, terrenos alagadiços de 
forma crítica e sincera. Seu estilo é o de descerrar 
o véu, às vezes até mostrando a verdade crua e 
nua, e não hesitar diante de zonas cinzentas ou 
escuras. Mas, assim o fazendo, procura colocar 
um fecho de luz nos caminhos. 

Poder de Polícia de Trânsito: Conceito, 
Fundamentos e Meios de Atuação é uma obra 
esclarecedora que vem preencher uma lacu-
na doutrinária no sítio do Direito Administrativo 
de Trânsito, mas sem linguagem rebuscada. É 
acessível a todos: agentes de trânsito, policiais, 
patrulheiros e motoristas em geral. A editora Con-
texto & Arte sente-se recompensada em lançá-lo, 
difundindo-o ao nosso público leitor.”
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Os Editores
Passo a abordar outro assunto Sr. Presidente.
A Bahia experimentou na última década do século 

passado, e nesta primeira do novo milênio, oportunida-
des únicas de crescimento, desenvolvimento, respon-
sabilidade social e ambiental. Sem dúvida, coube aos 
dirigentes nesse período ajustar administrativamente, 
bem como financeiramente, o setor público, respeitan-
do a legislação vigente e construindo um alicerce só-
lido voltado para o desenvolvimento sustentável, com 
crescimento da economia e justiça social.

O resultado não poderia ser outro a não ser a 
criação de um cenário propício à atração de novos 
investimentos, modernização e ampliação dos exis-
tentes e uma política agressiva de geração de em-
prego e renda.

Se tudo isso foi possível, precisava o Estado ter 
um “instrumento operativo” capaz, eficiente e operoso, 
e este não foi outro senão a Superintendência de De-
senvolvimento Industrial e Comercial – SUDIC, órgão 
vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, Comér-
cio e Mineração – SICM.

Ao completar 15 anos de existência, a instituição 
tem uma folha de realização que orgulha seus dirigen-
tes, funcionários e, sobretudo, o povo baiano.

A SUDIC gerou mais de 75 mil empregos diretos 
em 15 anos. Foram mais de 600 empreendimentos in-
dustriais consolidados, mais de 75 mil empregos diretos 
gerados e quase R$30 bilhões em investimentos priva-
dos. Com esses indicadores, a SUDIC comemorou, no 
dia 10 de novembro, seus 15 anos de existência, em 
uma solenidade que relembrou a atuação de desta-
que da autarquia estadual, contando com a presença 
do Governador Paulo Souto, Secretários de Estado, 
empresários e muitos outros convidados.

“Esses resultados são fruto da política de diversi-
ficação e descentralização industrial que foi promovida 
pelo governo baiano ao longo deste período. E a SUDIC 
não apenas contribuiu, mas participou efetivamente de 
todo esse processo, atraindo e dando suporte aos no-
vos empreendimentos, proporcionando um ambiente 
favorável para a viabilização de novos negócios”, frisou 
o presidente da SUDIC, Emerson Simões.

Para o Governador Paulo Souto, a SUDIC é 
exemplo típico da verdadeira cultura que se criou 
na Bahia: de trabalhar para atrair investimentos – o 
que significa crescimento da economia e geração 
de novos empregos. 

“Todo o Brasil agora está discutindo a questão 
do crescimento, pois está convencido de que essa é 
a única forma de promover a inclusão social. A Bahia 
se antecipou nesse trabalho de crescimento, atraindo 
empreendimentos nas mais variadas áreas, e a SU-
DIC tem sido um braço operacional importante nesse 
sentido”, declarou o Governador baiano.

Autarquia vinculada à Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração, a SUDIC foi criada em 4 de no-
vembro de 1991, a partir da fusão do Centro Industrial 
de Aratu (CIA), Centro de Desenvolvimento Industrial 
e Comercial (CEDIC) e Complexo Petroquímico de 
Camaçari (COPEC).

A SUDIC teve uma atuação fundamental para 
promover o crescimento e fortalecimento da atividade 
industrial no estado, ao operacionalizar a implantação 
de pólos setoriais (calçados, informática e eletroele-
trônicos, papel e celulose, indústria madeireira, dentre 
outros), incentivando a implantação de indústrias de 
bens finais que agregam valor à produção industrial 
baiana. 

Assim, a SUDIC atuou na busca de conciliar as 
políticas governamentais e as necessidades do meio 
empresarial para ajudar a Bahia a entrar no mapa dos 
melhores lugares do mundo para se fazer negócio. 
Dessa forma, a autarquia atuou na divulgação das 
potencialidades da Bahia, na promoção e atração de 
novos empreendimentos, no apoio logístico para que 
os mesmos se implantassem, e na assessoria técnica 
e empresarial. 

Esses fatores foram preponderantes para que a 
Bahia conseguisse modificar a sua matriz industrial, 
expandindo e modernizando as indústrias já existen-
tes e conquistando novos empreendimentos produti-
vos que se instalaram em diversas regiões do Esta-
do, provocando uma desconcentração geográfica da 
atividade industrial. 

A bem-sucedida política de atração de investi-
mentos do Governo baiano, através da SUDIC, tem 
chamado a atenção de outros Estados brasileiros. Na 
semana passada, uma comitiva do Espírito Santo, lide-
rada pelo Vice-Governador Ricardo Ferraço, assistiu à 
palestra SUDIC: Um caso de Sucesso, proferida pelo 
Presidente da autarquia, Emerson Simões. O objetivo da 
palestra foi mostrar de que maneira a Bahia conquistou 
empreendimentos de porte, saindo-se vencedora em 
disputas acirradas, inclusive com outros países. 

Esse modelo de atração de investimentos chama 
atenção até mesmo fora do Brasil. Em abril, em entre-
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vista à revista Veja, o renomado economista indiano 
Vinod Tomas declarou que a Bahia podia ensinar ao 
mundo como atrair investimentos. 

As comemorações destes 15 anos também fo-
ram marcadas pelo reconhecimento do papel do ser-
vidor da SUDIC, fundamental para que a autarquia 
obtivesse tanto êxito em sua política de atração de 
investimentos. Durante a solenidade foram ampliados 
2 setores de promoção de qualidade de vida para os 
servidores da SUDIC: Espaço Esporte e Espaço Saú-
de. Ambos simbolizam o compromisso da SUDIC de 
promover a integração funcional e a valorização de 
sua equipe através da sensibilização do servidor para 
a importância da atividade física, do bem-estar físico 
e psicológico, bem como da elevação da auto-estima 
do funcionário. 

“Não podemos esquecer que existe gente atrás 
da máquina”, frisou Simões, que acredita que é mui-
to importante oferecer aos funcionários qualidade de 
vida e saúde. “Esta iniciativa da SUDIC pode servir de 
exemplo para várias instituições públicas do Brasil”, 
disse o Presidente.

De acordo com Souto, é importante que a SUDIC 
crie espaços na área de saúde e esporte para os seus 
funcionários. “Isso significa que o órgão está pensando 
em responsabilidade social, que deve existir nas em-
presas e também dentro do governo”, completou. 

O Espaço Saúde funciona desde maio deste ano 
e já apresenta ótimos resultados, como redução das 
ocorrências de afastamentos motivados por problemas 
de saúde, melhoria do condicionamento físico dos 
servidores, aumento da integração entre os colegas, 
estímulo à prática de exercícios físicos e diminuição 
de dores musculares.

O Espaço Esporte dispõe de toda uma infra-es-
trutura para abrigar diversos tipos de eventos espor-
tivos e confraternizações de funcionários e alunos do 
Colégio Estadual Irmã Dulce, com direito a campo de 
futebol, churrasqueira, quadra de tênis, quadra polies-
portiva e quiosque com salão de jogos. 

Durante a inauguração do Espaço Esporte, 20 alu-
nos do Colégio Estadual Irmã Dulce puderam participar 
de clínicas de tênis promovidas pela HP Master Tênis 
e pela Academia Pedro Silva. E isso é só o começo, 
já que, com os novos equipamentos, a SUDIC espera 
promover a inclusão social pelo esporte.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizamos o corpo 
executivo e funcional da SUDIC, na pessoa de seu Di-
retor-Presidente, Emerson Simões, bem como o Go-

vernador Paulo Souto, que com muita determinação 
e “baianidade” faz com que se elevem os índices de 
desenvolvimento da Bahia, fazendo de sua Adminis-
tração um legado para o bem de todos.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a cidade de Arenópolis está de 
luto pela morte do seu ex-Prefeito Antônio de Cas-
tro e Silva, certamente responsável pela maioria 
das obras públicas que hoje atendem a população 
do município. 

Conheci Antônio de Castro e sei do seu sofrimen-
to e da sua família com a doença que o acometeu e 
acabou levando-o a óbito. Foi uma grande perda para 
Arenópolis e para Goiás. Trata-se de um homem que 
deixa para amigos, parentes e a classe política um ex-
celente exemplo de trabalho e espírito público.

Líder político em Arenópolis, Antônio de Castro 
era respeitado em toda a região oeste do Estado, onde 
militava intensamente na busca de melhorias para a 
região, tendo ele ocupado o cargo de Vice-Prefeito de 
Piranhas e chegado à Prefeitura de Arenópolis por 2 
ocasiões, cidade para a qual ele conquistou a eman-
cipação política e administrativa no início da década 
de 80 do século passado.

Não tenho receio em afirmar que Arenópolis é 
hoje uma importante cidade, com uma população tra-
balhadora e aguerrida, graças ao trabalho de Antônio 
de Castro. Seu Governo foi responsável pelas obras 
mais importantes no município, especialmente na área 
de infra-estrutura. 

Homem dedicado à família e aos amigos, Antônio 
de Castro deixa 3 filhos – Hadington Horbylon Castro, 
Antônio Carlos Horbylon Castro e Simirami Horbylon 
Castro –, além de sua esposa, Ivone Horbylon Cas-
tro, e 8 netos.

A toda a família os meus mais profundos senti-
mentos de pesar. Tenho convicção de que Deus dará 
a todos o conforto necessário e imprescindível para 
superar este momento de dificuldades e dor.

Espero que o excelente exemplo de Antônio de Cas-
tro seja seguido por aqueles que atuam no campo político. 
Ele nos deixa o legado de que é possível, sim, construir 
uma cidade e assegurar o futuro de gerações inteiras com 
obras que melhoram a qualidade de vida de todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-

sentação de proposições.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 7

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
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Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus S.Part. 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
Jorge Khoury PFL 
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 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 34
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Silas Brasileiro PMDB 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 40

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
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Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Michel Temer PMDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Pedro Henry PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 

Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

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 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 
João Pizzolatti PP 
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Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osmar Terra PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 392 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa que continuará a conceder a palavra 
aos Srs. Parlamentares, pelo tempo de 5 minutos, após 
iniciada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Item Único.

ELEIÇÃO PARA CARGO DE MINISTRO  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
(Art. 73, § 2º, II, da Constituição Federal)

Eleição para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, sendo candidatos os Srs. Aroldo 
Cedraz (INA nº 8/06), Gonzaga Mota (INA nº 9/06), 
Osmar Serraglio (INA nº 10/06), Luiz Antonio Fleury 
(INA nº 11/06), Mozart Vianna de Paiva (INA nº 12/06), 
Paulo Delgado (INA nº 13/06), Ademir Camilo (INA nº 
14/06), José Antonio Almeida (INA nº 15/06), indica-
dos nos termos do art. 2º, §1º, do Decreto Legislativo 
nº 6, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sras. 
e Srs. Deputados, neste momento iniciaremos a elei-
ção para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da 
União, obedecendo ao art. 73, § 2º, inciso II, da Cons-
tituição Federal, combinado com o Decreto Legislati-
vo nº 6, de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo nº 
18, de 1994.

A Mesa recebeu das Lideranças da Casa a indi-
cação dos Srs. Deputados Aroldo Cedraz de Oliveira, 
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, Osmar José Serraglio, 
Luiz Antonio Fleury Filho, Paulo Gabriel Godinho Del-
gado e Ademir Camilo Prates e dos Srs. Mozart Vianna 
de Paiva e José Antonio Figueiredo de Almeida Silva, 
para o preenchimento da vaga de Ministro do TCU. 

O parecer da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, considerando habilitados todos os indicados para 
o preenchimento da vaga, está publicado. Foram dis-
tribuídas cópias dos avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO Nº 4461, DE 2006

Sr. Presidente,
Por razões de conteúdo partidário, requeiro a 

V.Exa. a retirada da indicação por mim encaminhada à 
Mesa em relação ao Sr. Mozart Vianna de Paiva para o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.

Brasília, 6 de dezembro de 2006. – Deputado 
Pastor Amarildo, Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Presto as minhas homenagens ao nosso querido 
Secretário-Geral da Mesa, Mozart Vianna, um dos 
candidatos mais votados na Comissão de Finanças 
e Tributação, que tem todos os méritos e qualidades 
para ocupar o honroso cargo no Tribunal de Contas 
da União.

Tendo em vista que já havia tido dificuldade para 
aceitar a indicação, prontamente atendeu ao pedido 
do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa expediente no seguinte teor:
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Brasília, 6 de dezembro de 2006.

Sr. Presidente, 
Tomei conhecimento do expediente encaminha-

do a V.Exa. pelo Deputado Pastor Amarildo, Líder do 
PSC, solicitando a retirada de minha indicação, por ele 
subscrita, de meu nome para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União.

Análise da assessoria jurídica desta Secretaria 
aponta para a impossibilidade do deferimento do pedi-
do, uma vez que a indicação já tem o parecer favorável 
da Comissão de Finanças e Tributação, que passou a 
ser autora da iniciativa, nos termos da legislação que 
rege a matéria.

Todavia, jamais eu contrariaria o Partido Social 
Cristão, que, em primeira hora, me honrou com a in-
dicação.

Dessa forma, venho através da presente renunciar 
à minha candidatura ao referido cargo, requerendo a 
V.Exa. que dê como prejudicada a minha indicação e 
o expediente do Líder do PSC, que solicita a retirada 
da matéria”. – Mozart Vianna de Paiva, Secretário-
Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
sidero prejudicada a candidatura do Dr. Mozart Vianna 
de Paiva, que não fará parte da lista dos candidatos 
no processo de votação.

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do Par-
tido Socialismo e Liberdade, embora não tenhamos 
fechado acordo a respeito da candidatura do Secre-
tário-Geral da Mesa Diretora da Casa, sentimo-nos 
contemplados com a iniciativa do PSC, de apresentar 
o nome do nosso auxiliar-mor, Mozart Vianna de Paiva, 
figura absolutamente dedicada ao interesse público, 
aos trabalhos legislativos, sempre com muita exação e 
empenho. Lamentamos que não haja entre os nomes 
apresentados também candidato do seu quilate.

Registro que é uma perda, não só potencialmen-
te para o Tribunal de Contas da União, mas também 
para esta Casa.

A escolha, pela Casa, de um membro do Tribunal 
de Contas não é específica para Parlamentares, embora 
haja essa tradição e tendência. Esperamos, em outras 
oportunidades, examinar não só o nome de pessoas 
da qualidade do Dr. Mozart, mas também de qualquer 
outra que retire um pouco do que pode haver de espí-
rito meramente corporativo na nossa escolha.

De qualquer forma, homenageamos o Dr. Mozart.

Alguns de nós – e não falo pela bancada do PSOL 
– certamente perderam excelente candidato.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 
o PSB foi convidado por alguns partidos para chegar 
a entendimento quanto à escolha do candidato que 
apoiaria na disputa pela vaga no Tribunal de Contas 
da União. 

O meu partido havia lançado a candidatura do ex-
Deputado José Antonio Almeida. E já havia sido indicado, 
naturalmente, o Deputado Paulo Delgado, do PT. 

Chegaram ao entendimento alguns partidos, e 
hoje foi divulgado o nome dos candidatos, que V.Exa. 
anunciou, Sr. Presidente. Parece-me que o sentimento 
foi o de que se manteria a candidatura dos que fossem 
mais votados. 

Tendo em vista que o Dr. Mozart Vianna de Paiva 
renunciou à candidatura, conforme leitura de expedien-
te, convido os Líderes, inclusive do PSB, a virem ao 
plenário, a fim de que não sejam incluídos na eleição 
aqueles que ficaram de fora do entendimento.

Obrigado.
O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
parabenizo o Secretário-Geral da Mesa por ter retirado 
a sua candidatura ao cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, já que S.Sa. faria muita falta nesta 
Casa, na condução dos trabalhos da Mesa Diretora, 
ensinando-nos todos os dias. 

Aproveito ainda para comunicar aos Deputados 
que, a partir das 19h, haverá sessão extraordinária 
destinada à importante votação de um processo de 
cassação de mandato. Sr. Presidente, apelo para que 
V.Exa. imediatamente dê início à eleição para o cargo 
de Ministro do TCU.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência obedecerá à ordem de inscrição estabe-
lecida por sorteio.

Indago se algum Parlamentar inscrito deseja fa-
lar – o prazo é de 5 minutos –, ou se todos desistem, 
para facilitar a votação. (Pausa.)

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
vez, ninguém falou. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nin-
guém falou.

Então, está estabelecido que ninguém vai falar. 
Vamos dar início à votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa às Sras. e aos Srs. Deputados 
que, conforme previsto no § 2º do art. 3º do Decreto 
Legislativo nº 6, de 1993, combinado com o inciso III 
do § 1º do art. 188 do Regimento Interno, a votação 
será secreta, mediante cédula impressa, cada uma 
com o nome dos candidatos indicados e considerados 
habilitados pela Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, ou seja, uma só cédula 
em cada envelope.

A seguir, os votantes se dirigirão à Mesa para o 
registro dos seus nomes e o depósito da sobrecarta 
na urna.

Os Srs. Deputados encontrarão nas cabines ins-
taladas no plenário o material necessário à votação. 

Há sobre a mesa 3 urnas destinadas à recepção 
das sobrecartas.

A votação dar-se-á em turno único.
Havendo quorum para a deliberação, conside-

rar-se-á indicado e eleito pela Câmara dos Deputados 
o candidato que obtiver a maioria simples dos votos. 
Havendo empate, considerar-se-á eleito o candidato 
mais idoso.

Neste momento, determino o início do processo 
de votação.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome do PTB, inspirado nas palavras do companhei-
ro Givaldo Carimbão, informo que hoje de manhã os 
partidos da base aliada do Governo, mediante enten-
dimento, fizeram avaliação para não fraturar o bloco 
partidário.

Estou autorizado pelo ilustre Deputado Luiz An-
tonio Fleury Filho, do meu partido, a anunciar a desis-
tência de sua indicação, em nome de uma candidatura 
de entendimento. Oficializo a V.Exa., Sr. Presidente, 
a retirada do nome do Deputado Luiz Antonio Fleury 
da disputa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilus-
tre Líder, V.Exa. não pode retirar a candidatura. Só o 
próprio candidato, por escrito, é que pode fazê-lo, vis-
to que o seu nome já foi aprovado pela Comissão de 
Finanças e Tributação.

Embora tenha havido precedente – quando o Líder 
do PSC pediu a retirada do nome do Sr. Mozart Vianna 
de Paiva –, a análise da Assessoria da Secretaria-Ge-
ral da Mesa Diretora aponta para a impossibilidade 
de deferimento do pedido, uma vez que a indicação 
já tem parecer favorável da Comissão de Finanças e 
Tributação, que passou a ser a autora da iniciativa, nos 
termos da legislação que rege a matéria.

Jamais haveria outra possibilidade, a não ser a 
renúncia pelo próprio candidato, requerendo que seja 
considerada prejudicada. 

O SR. FLEURY – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. FLEURY (PTB-SP. Pela ordem Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, sou homem de uma 
só palavra. Na vida pública e nesta Casa, palavra dada 
é palavra cumprida. 

Não achei que o melhor caminho seria a reunião 
prévia, porque se trata de um cargo que está acima 
dos partidos, do Governo e da Oposição. É o cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Presiden-
te. A indicação deve partir desta Casa.

O Governo tem o direito de indicar o seu candida-
to, na forma prevista na Constituição. E 3 nomes foram 
indicados por esta Casa. Ocorre que o meu partido, 
que teve a honra de me indicar, aceitou participar de 
reunião prévia. Nela se chegou à conclusão de que 
deveria haver candidato único.

Compromisso feito é compromisso cumprido. 
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere o pe-

dido de retirada do meu nome – embora não o esteja 
fazendo por escrito – da lista dos candidatos e àqueles 
que me apóiam que entendam o meu gesto. Sei que 
muitos gostariam de votar em mim, mas o meu gesto 
é definitivo. Não é agora, quando estou no final desta 
Legislatura, e talvez no final da minha vida pública, que 
deixarei de honrar a palavra empenhada. 

Sr. Presidente, renuncio à minha candidatura. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
siderando que fica assentada nas notas taquigráficas 
a solicitação de retirada da candidatura de V.Exa., não 
há necessidade de encaminhamento de requerimento 
por escrito. 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54197 

Considero prejudicada a candidatura do ilustre 
Deputado Fleury. Seu nome não constará mais da 
cédula de votação.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas re-
gistrar a admiração que tenho pelo Deputado Fleury.

Mais do que na condição de Líder, Deputado que 
fui do PTB, tive a honra, junto com o Deputado Fleury, 
de trabalhar na Legislatura passada e de conhecer a 
capacidade e a liderança de S.Exa., o que muito me 
orgulha. Agora, vejo com tristeza a retirada de sua 
candidatura para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União. Certamente, a sua vitória seria não 
apenas de um partido, mas da instituição.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, entendo que o requerimento do Secretário-Geral 
da Mesa, Sr. Mozart Vianna, apresentado a posteriori, 
resolveu a questão.

Mas, para não transitar em julgado, a questão de 
ordem que formulo é no sentido de que V.Exa. defina o 
seguinte: depois de analisada a indicação pela Comis-
são de Finanças e Tributação, o Líder partidário não 
pode mais solicitar a retirada da candidatura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Foi 
o que dissemos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Mas quero 
deixar claro.

Não pode o Líder, depois de indicado o nome 
do candidato e aprovado pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, solicitar a retirada da candidatura. 
Na verdade, o Prof. Mozart renunciou à disputa. Mas, 
independentemente da renúncia, não poderia o Líder 
partidário fazer a solicitação depois da manifestação 
daquela Comissão.

Quero deixar clara esta condição: depois de ana-
lisada a candidatura pela Comissão de Finanças e Tri-
butação, Líder algum pode solicitar a sua retirada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Isso 
já foi dito aqui, Deputado.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cum-
primento os candidatos que, nos últimos dias, nas úl-
timas semanas, tiveram sua história política, pessoal 
e de trabalho analisada por esta Casa.

Quero destacar o respeito aos candidatos indi-
cados por partidos que compõem a base aliada do 
Governo, que aceitaram participar de diálogo político, 
de negociação em busca do melhor caminho para a 
escolha de um deles para a disputa da vaga de Minis-
tro do Tribunal de Contas da União. 

Quero registrar especialmente o posicionamen-
to político do Deputado Fleury, que acaba de usar a 
palavra. É com respeito que destaco a retidão da sua 
conduta e da sua história, bem como a maturidade da 
decisão que tomamos juntos.

Quero também manifestar o meu respeito aos 
demais candidatos, inclusive aos do PFL e do PSDB.

Esse processo foi conduzido de maneira respei-
tosa entre todas as forças partidárias da Casa. Se-
guramente, nos próximos minutos, vamos escolher 
um Ministro digno de nos representar no Tribunal de 
Contas da União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GONZAGA MOTA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GONZAGA MOTA (PSDB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou o can-
didato indicado pelo PSDB e gostaria de fazer uma 
pergunta a V.Exa.

Em todas as eleições passadas, os candidatos 
tiveram o direito de se pronunciar, o que é extrema-
mente democrático, inclusive para tornar mais eviden-
tes as suas idéias e ajudar os Srs. Deputados a votar 
com mais precisão. 

Acontece que quem não é candidato está falan-
do; e quem é candidato, como eu...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
está falando agora. 

O SR. GONZAGA MOTA – Mas não estou tendo 
a oportunidade de falar como candidato. Era isso o que 
eu gostaria de propor. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já pas-
sou o tempo, mas vou dar-lhe a palavra por 5 minutos.

Naquele momento V.Exa. abdicou da palavra. Era 
o único candidato presente. Olhei para V.Exa. várias 
vezes. Queria lhe dar a palavra por 5 minutos. Consul-
tei os presentes, e ninguém disse nada. Deduzi que 
ninguém queria falar.

O SR. GONZAGA MOTA – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Mota, que 
falará como candidato a Ministro do Tribunal de Contas 
da União, por 5 minutos.

O SR. GONZAGA MOTA (PSDB-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
apesar do pouco tempo de que disponho, tentarei apre-
sentar algumas idéias que considero importantes. 

Acho dispensável fazer comentário a meu res-
peito, uma vez que estou nesta Casa desde 1991 e 
que a maioria dos colegas me conhecem. No entan-
to, ficaria muito feliz em recordar a minha passagem 
pela Secretaria de Planejamento do Governo do Es-
tado do Ceará, pela Fundação Getulio Vargas e por 
vários órgãos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicio 
agradecendo ao Líder e à bancada do meu partido 
pela indicação de meu nome para a disputa da vaga 
de Ministro do Tribunal de Contas da União. Da mesma 
forma, agradeço às Sras. e aos Srs. Parlamentares a 
paciência, a consideração, a amizade e o entusiasmo 
com que me receberam nas últimas semanas.

A minha gratidão a todos aqueles que manifesta-
ram a intenção de acolher a minha candidatura como 
adequada ao Tribunal de Contas da União. Agradeço 
também àqueles que me informaram que possuíam 
compromissos, mas que demonstraram reconheci-
mento pelo meu trabalho.

Acredito ser essa a certeza do dever cumprido, 
da dedicação de uma vida servindo ao povo.

Principiei essa jornada nos bancos do Colégio Ce-
arense. Nele pude aprender ensinamentos e valores que 
procurei utilizar e praticar ao longo da minha vida.

O ensino público de qualidade me levou até a 
Universidade Federal do Ceará, onde me formei em 
Economia. Logo depois de formado, fui para o Rio de 
Janeiro, onde cursei pós-graduação na EPGE da Fun-
dação Getulio Vargas.

Retornando ao Ceará, ingressei no Banco do 
Nordeste como Técnico em Desenvolvimento, lá per-
manecendo até assumir a Chefia da Assessoria Eco-
nômica da Presidência. Nesse período me tornei tam-
bém professor de Economia da Universidade Federal 
do Ceará.

Mais tarde, fui convidado a ser Secretário de 
Planejamento do Governo do Estado do Ceará, pelo 
então Governador Virgílio Távora. Em 1982, para a 
minha honra, fui eleito pelo povo do meu Estado Go-
vernador do Ceará.

Nesse período, participei ativamente da rede-
mocratização do Brasil. Fui o primeiro Governador 
nordestino a apoiar a candidatura de Tancredo Neves 
para a Presidência da República. A partir daí, ao lado 

de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, José Sarney, 
Franco Montoro, Aureliano Chaves, Marco Maciel, Ro-
berto Magalhães, Jader Barbalho, Íris Rezende, Hugo 
Napoleão, José Agripino, Leonel Brizola e tantos outros 
políticos, criamos a Aliança Democrática.

Mesmo que modestamente, contribuí em alguns dos 
mais marcantes momentos da vida pública brasileira.

Nesta Casa, estou em meu terceiro mandato. Aqui 
tive a honra de presidir as Comissões de Finanças e Tri-
butação e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio. Participei de inúmeras Comissões Especiais 
e Parlamentares de Inquérito, além de relatar vários 
projetos importantes, entre eles o que instituiu a URV, 
possibilitando a concretização do Plano Real.

Fui também membro do Parlamento Latino-
Americano, onde representei esta Casa em diver-
sas oportunidades.

Ao longo destes anos de convivência diária com 
amigos vindos das mais diferentes regiões do País, 
consolidei a crença no Parlamento como agente funda-
mental no processo de mudança da realidade brasileira. 
O Congresso tem contribuído significativamente para a 
mitigação de nossas desigualdades e para a constru-
ção de um país mais justo e mais democrático.

E  é nesse sentido que se reveste de importância 
o TCU. É ele que tem o dever de fiscalizar a aplicação 
dos recursos públicos e punir, quando necessário, os 
gestores que não utilizarem os recursos corretamente. 
A atividade de Estado desenvolvida pelo TCU não deve 
estar a serviço de governos ou de oposições, tampouco 
de composições partidárias circunstanciais.

Além disso, é preciso que o TCU se torne parceiro 
dos Estados-membros e das Prefeituras. É necessário 
que esteja aberto para que estas instituições públicas 
obtenham todas as ferramentas para a boa prática 
administrativa. Muitas vezes, os gestores públicos co-
metem irregularidades por pura falta de informação ou 
conhecimento técnico. E podemos e devemos contribuir 
para o aperfeiçoamento dessa relação.

É fundamental estreitar as relações do TCU com 
o Parlamento. Órgão auxiliar do Poder Legislativo, o 
tribunal é instrumento básico para que nós Parlamen-
tares desenvolvamos adequadamente uma de nossas 
mais nobres atribuições: a de fiscalização.

Por sua vez, acredito que, tanto o relacionamento 
quanto a integração do Tribunal de Contas da União com 
o Congresso Nacional, devem ser consistentes, visando 
à melhoria do controle externo da gestão pública, funda-
mental para assegurar a democracia e a cidadania, como 
também o cumprimento dos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da efi-
ciência, que regem a administração pública, conforme 
estabelecido no art. 37 da Constituição Federal.
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O Parlamento e o TCU, independes e ativos, têm 
as condições necessárias para propiciar a consolidação 
de nossa democracia, a diminuição de nossas desi-
gualdades, bem como o respeito aos brasileiros.

O pleno funcionamento desta Casa é a concreti-
zação de um sonho coletivo. Um sonho de brasileiras e 
brasileiros que sempre acreditaram no Brasil, conscien-
tes de que o único caminho possível é o da liberdade, 
da crença no ser humano e em nosso País.

Sr. Presidente, antes de finalizar, gostaria de agra-
decer, sensibilizado, a cada Deputada e Deputado, por re-
forçarem diariamente a minha crença no Parlamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência pergunta se algum candidato quer usar a 
palavra por 5 minutos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Ademir Camilo.
O SR. ADEMIR CAMILO (PDT-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
neste momento de grande importância para a Câmara 
dos Deputados, quando todos estamos envolvidos no 
processo de indicação de um representante da Casa 
do povo, da nossa Casa, para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, apresento a V.Exas. o meu 
entendimento quanto à atribuição do controle externo 
sobre a administração pública e a minha expectativa 
quanto aos resultados desse trabalho, como instrumen-
to da construção de uma sociedade mais justa.

O Controle Externo, ou seja, o Tribunal de Con-
tas da União, deve ser voltado principalmente para os 
aspectos de prevenção, com atividades constantes e 
ininterruptas de fiscalização e avaliação, objetivando 
alcançar o aspecto educativo e, se necessárias, a apli-
cação de punições.

A evidência do anseio popular por uma administra-
ção mais transparente reflete-se no âmago do Tribunal 
de Contas da União. Insere-se nas competências da 
instituição a necessidade de diminuir a distância entre 
a sociedade brasileira e as instituições públicas, para 
que o cidadão se inteire dos resultados da administra-
ção pública e da sua contribuição.

A ânsia pela valorização da cidadania e da res-
ponsabilização social é crescente no seio da sociedade, 
verificada facilmente nos mais longínquos rincões do 
nosso País. E cabe ao Controle Externo, ao Tribunal 
de Contas da União, zelar para que a sociedade seja 
esclarecida, para que o cidadão seja também o crítico 
da administração.

É missão do Controle Externo não só fiscalizar 
e punir, mas também enraizar nas instituições gover-
namentais a cultura da transparência, extirpando o 
costume sempre cioso do poder, que a informação 
privilegiada propicia.

Por isso, defendemos a total transparência na ges-
tão dos recursos públicos. Os avanços já estão sendo 
registrados, mas ainda há longo caminho a ser trilhado 
em busca desse objetivo. Para isso, é fundamental a 
ação da nossa egrégia Corte de Contas Federal.

Os efeitos dos instrumentos constitucionais de 
planejamento e controle da ação governamental, in-
troduzidos pela Constituição de 1988, fazem-se sentir 
os sobre a atividade financeira do Estado. Diplomas 
como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e as Leis Orçamentárias Anuais, abrangendo as 
esferas da fiscalização, da Seguridade Social e dos 
investimento das estatais, conferem hoje maior trans-
parência às contas públicas do que a anos atrás, mas 
não bastam para promover o exercício pleno da cida-
dania e o aperfeiçoamento dos serviços públicos. Deve 
o Congresso Nacional ser partícipe direto do controle 
da execução orçamentária e financeira.

São rotineiras no meio parlamentar as reclama-
ções sobre a impossibilidade de acesso a informações 
quanto à ação governamental. Verifica-se que, para 
uns, a impossibilidade é total, com sigilo completo, e 
que, para outros, o trânsito é pleno, numa disparidade 
improcedente de comportamento dos gestores públicos. 
Situações como essa não podem ocorrer. O tratamento 
equânime na disponibilidade aos Parlamentares das 
informações sobre a gestão dos recursos federais é 
exigência cidadã e necessidade moderna.

Evidenciam-se desinformações e distorções so-
bre o funcionamento das instituições e dos programas 
e políticas públicas adotados pelo Governo Federal. O 
exercício do mandato parlamentar exige o pleno co-
nhecimento da real situação do Estado brasileiro, sob 
pena de se ver este ser controlado não pelos legítimos 
detentores do mandato popular, concedido pela livre 
manifestação do voto, mas por interesses amesqui-
nhados e ilegítimos.

As relações do Congresso Nacional, por intermé-
dio de suas duas Casas, com o TCU melhoraram mui-
to nos últimos anos, resultado de iniciativas tomadas 
pelas instituições. Essa integração crescente só pode 
ser benéfica para ambas e para a sociedade. Devemos 
cogitar agora de como ir além. Penso que o próximo 
passo está em trabalhar na melhoria da qualidade do 
gasto público. Trata-se de começar a considerar e a 
avaliar cada recurso gasto com base no benefício por 
ele promovido para a população. 

O Controle Externo não deve tratar apenas de 
controlar a legitimidade e a legalidade do gasto públi-
co, mas também da sua eficácia e eficiência, da sua 
efetividade. Não basta gastar de maneira legal; é pre-
ciso gastar bem. É preciso avaliar cada tostão gasto 
com base nos benefícios alcançados pela sociedade; 
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é preciso melhorar a qualidade do gasto público, de-
senvolvendo métodos de avaliação, que certamente 
ajudarão a combater fraudes e irregularidades, porque 
identificarão discrepâncias entre recursos aplicados e 
benefícios alcançados. 

Por essas razões, nobres colegas, pleiteei a in-
dicação para compor o corpo deliberativo do Tribunal 
de Contas da União. Como fator relevante da minha 
candidatura, aduzi o comprometimento com a ética, o 
respeito às instituições e a preocupação em colaborar 
nas ações que visem proporcionar bem-estar à socie-
dade brasileira e desenvolver o nosso País.

A escolha do meu nome para a disputa do cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da União representa-
rá opção nova e audaciosa, com moderação suficien-
te na condução dos processos, visando alcançar de 
forma mais objetiva os resultados positivos, tradição 
inconteste daquela Casa. Representará, portanto, a 
oportunidade da mudança de paradigmas e concei-
tos, de incremento das ações pró-ativas do tribunal, 
adotando-se novo estilo de trabalho.

Quero externar à bancada do Partido Democrático 
Trabalhista o especial agradecimento pela confiança na 
indicação do meu nome à apreciação deste Plenário, 
assim como a todos os amigos Parlamentares que já 
me anteciparam o compromisso com a minha candi-
datura, que me incentivaram nesta caminhada.

Espero, prezados colegas, ser merecedor da 
escolha de V.Exas.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, eu, José Antonio de Almei-
da, renuncio à minha candidatura ao cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União.

Sala das Sessões, – José Antonio Almeida. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por-

tanto, acaba de renunciar a sua candidatura o ex-Depu-
tado José Antonio de Almeida.

A Presidência considera prejudicada a candidatu-
ra do ex-Deputado José Antonio de Almeida. Seu nome 
não fará mais parte da lista dos candidatos.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo 
em vista que o Sr. José Antonio de Almeida não é mais 
Parlamentar, não poderia se manifestar neste plenário. 
Por isso, teve de apresentar a renúncia à candidatura 
por escrito. 

Sr. Presidente, foi feito o seguinte acordo: os 
candidatos indicados pelos partidos da base do Go-
verno que obtiveram mais votos na votação prévia 
concorreriam ao cargo. O companheiro José Antonio 
de Almeida, ao renunciar à sua candidatura, cumpriu 
o compromisso feito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Delgado.
O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
prezados colegas candidatos a essa vaga destinada 
à Câmara dos Deputados no Tribunal de Contas da 
União, prezados Líderes partidários, senhoras e se-
nhores, depois de 20 anos de mandatos nesta Casa, 
tendo sido Constituinte, tendo participado da revisão 
constitucional e de todas as grandes lutas, vitórias 
e derrotas deste Parlamento nessas 2 décadas da 
história do Brasil, é uma honra muito grande para 
mim ser indicado pelos Líderes e pelos Deputados e 
pelas Deputadas da base aliada para a disputa des-
se cargo, que é suprapartidário e que pertence ao 
Plenário desta Casa e, por extensão, ao Congresso 
Nacional — ouve-se o Senado e depois se decide a 
questão aqui.

A honra da disputa também se afirma pela impor-
tância, relevância e alta dignidade dos concorrentes 
que disputam comigo essa indicação: Deputado Aroldo 
Cedraz, do PFL, meu amigo de anos da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Deputado 
Gonzaga Mota, ex-Governador do Ceará, também ami-
go pessoal de longos anos na Câmara dos Deputados; 
Deputado Ademir Camilo, essa jovem esperança da 
bancada do meu Estado.

Manifesto meu respeito a todos eles e também 
aos colegas que comigo disputaram a indicação na 
base aliada: Deputado Fleury, pelo PTB, ex-Governador 
de reconhecida importância no cenário político desta 
Casa e do nosso País; Deputado Osmar Serraglio, pelo 
PMDB, um dos mais dignos representantes do Paraná 
nesta Casa; nosso ex-colega Deputado José Antônio 
de Almeida, pelo PSB, e Dr. Mozart Vianna, nosso 
Secretário-Geral, sob todos os aspectos respeitado e 
honrado por todos nós.

O Tribunal de Contas da União não é um tribu-
nal para liquidar contas. O TCU foi pensado e che-
gou ao Brasil na jurisdição do Governo português, 
em 1680, como um órgão da Fazenda Portuguesa 
na então colônia para fiscalizar os investimentos 
da metrópole. O objetivo era assessorar o Gover-
no para que, naquele período, gerisse de maneira 
mais eficaz suas colônias.
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O Tribunal de Contas da União teve papel rele-
vante no processo de crescimento da autonomia bra-
sileira. Em 1808, D. João VI criou o Conselho da Fa-
zenda. Junto com a Abertura dos Portos, com o Banco 
do Brasil e com a Marinha brasileira, D. João VI criou 
o Tribunal de Contas para analisar o orçamento dos 
balanços gerais no País, preparando a independência, 
que pouco tempo depois o Brasil viria a alcançar.

O debate sobre o Tribunal de Contas e o exame 
criterioso das contas públicas, essa é uma tradição 
das democracias modernas. Todos os países desen-
volvidos têm o seu Tribunal de Contas e suas formas 
de auditoria e de fiscalização.

Foi Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, na 
Primeira República, que criou o Tribunal de Contas da 
União. Por um ato de Rui Barbosa como Ministro da 
Fazenda se iniciou a fiscalização das contas em nosso 
País de maneira regular, com o escopo geral de análise 
da performance administrativa do Governo.

Esta Casa, como órgão de fiscalização e acom-
panhamento da eficácia do Governo, seja o governis-
ta, seja o oposicionista, tem no Tribunal de Contas da 
União um órgão auxiliar, um juiz administrativo, que deve 
ajudar esta Casa, suas Comissões e o Parlamentar a 
tornar o Estado brasileiro mais eficiente.

Foi com esse espírito que aceitei a indicação e é 
com esse espírito que peço aos colegas a confiança 
e o voto, a fim de que no TCU haja um Ministro des-
ta Casa, ligado aos Deputados, que contribua para a 
modernização administrativa do Brasil.

Muito obrigado a todos.

Durante o discurso do Sr. Paulo Delgado, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa requerimento nos seguintes termos:

“Sr. Presidente, em respeito à votação 
prévia entre os partidos da base, e acordo 
havido entre seus Líderes, comunico a V.Exa. 
que, pelo presente, estou oficializando a reti-
rada de meu nome como postulante ao ele-
vado cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União”.

Brasília, 6-12-06 – Osmar Serraglio.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Aroldo Cedraz.
O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho 16 anos de vida parlamentar. Ocupo a 
tribuna hoje com mais consciência ainda da extrema 
responsabilidade do meu trabalho, da minha dedica-

ção, do meu relacionamento com os colegas e, acima 
de tudo, das contribuições que certamente haverei de 
oferecer, como sempre ofereci, quando imbuído de 
missões delegadas pelo meu partido, por este Plená-
rio ou pelas Comissões Permanentes. Procurei, com 
a mesma responsabilidade, com humildade, doar-me 
inteiramente para honrar a confiança e a simpatia, os 
gestos carinhosos e as contribuições que tenho rece-
bido de V.Exas.

Portanto, é com profundo sentimento do dever 
cumprido nos últimos 16 anos que venho hoje a esta 
tribuna submeter meu nome à apreciação dos nobres 
colegas, com o intuito de, com dignidade, sinceridade, 
abertura e diálogo, representar as Sras. Deputadas e 
os Srs. Deputados no Tribunal de Contas da União.

Minha vida nesse período, principalmente a pú-
blica, demandou muito trabalho, muito sacrifício, que 
os senhores conhecem, sacrifícios familiares, para 
que no futuro pudesse olhar meus filhos e, como es-
tou fazendo hoje, todos os meus colegas da mesma 
forma, com os mesmos critérios, com a mesma lha-
neza que aprendi no meu Estado, e conversar com o 
sentimento de alma nordestina, mas, acima de tudo, 
com a visão do brasileiro que aprendeu a fazer de tudo 
para honrar esta Casa e os 4 mandatos que recebeu 
do povo baiano.

Exerci algumas atividades públicas. Uma delas 
foi na Universidade Federal da Bahia, onde já muito 
cedo recebi a espinhosa missão de representá-la den-
tro e fora do Brasil, de buscar, nos graus acadêmicos, 
corresponder às expectativas da juventude do meu 
Estado e também, com a responsabilidade de técni-
co, representar meu País dentro e fora dos muros da 
universidade.

Nessa entidade, gerenciei a área de pós-gra-
duação e pesquisas e também tive oportunidade de 
aprender com meus colegas de diversos setores do 
conhecimento humano a encontrar formas de convi-
vência amiga e maneiras de atrair cooperações, no 
Brasil e no exterior, para se avançar em relação ao 
desenvolvimento tecnológico. Jamais perdi de vista as 
possibilidades, naquela época, de dar a devida contri-
buição ao desenvolvimento do meu País.

Depois, o destino me levou por 2 vezes a ser 
Secretário de Estado da Bahia. Trata-se de área 
que, no passado, representava um desafio, porque 
procurava inovar em termos de desenvolvimento 
– refiro-me aos recursos hídricos e à irrigação. Eu 
tinha também como responsabilidade implantar, 
como Secretário da Indústria, Comércio e Minera-
ção, o maior projeto de desenvolvimento industrial 
do Nordeste.
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Foram gigantescos passos para este cidadão 
que saiu da pequenina cidade de Valente, há pouco 
tempo, e hoje, nesta tribuna, sente o carinho, o calor, 
a amizade de seus pares e a responsabilidade de re-
presentá-los no Tribunal de Contas da União.

Nesta Casa entendi que a sonhada reforma po-
lítica tinha de começar por passos dentro da Câmara 
dos Deputados. E foi nas Comissões Permanentes ou 
nas Especiais que aprendi com V.Exas. que tínhamos 
de dar essa contribuição. Assim agi quando Relator 
do Regimento Interno, o primeiro importante passo no 
caso de reforma política em qualquer país, uma vez 
que o Parlamento é a Casa do povo, mas também, 
com a mesma responsabilidade, como Relator da im-
plantação do Ministério da Defesa, como Relator da 
nova política nacional de recursos hídricos, oportuni-
dade em que obtive a contribuição de todos os parti-
dos desta Casa.

Hoje registro também o agradecimento ao meu 
partido, que, conforme as exigências regimentais, me 
deu a chancela para, a partir de agora, de forma su-
prapartidária, colocar-me à disposição de V.Exas.

Durante meu trabalho na Comissão de Relações 
Exteriores, V.Exas. viram que o comportamento desse 
humilde colega foi sempre, em todos os instantes, o 
de alguém que entendia o significado de uma mis-
são de Estado.

Ao agradecer ao meu partido e a V.Exas., que-
ro dizer que sei que esta decisão de hoje aumenta 
minha responsabilidade. Sei também que é uma de-
cisão soberana, que não se vai dobrar a ideologias 
nem a qualquer força externa, porque qualquer um 
que seja escolhido terá a obrigação, como a que tive 
na Comissão de Relações Exteriores, de adotar uma 
postura de Estado.

Em meu primeiro mandato, quando estive em vá-
rios países, muitas vezes às próprias custas, busquei 
aprender mais sobre as atividades legislativas, sobre 
o desenvolvimento dessa ciência, que avança como 
qualquer outra. Aprendi no General Accountability 
Office – GAO, um órgão similar ao Tribunal de Con-
tas da União, que temos de fazer com que o Tribunal 
brasileiro, que muito tem avançado nos últimos anos, 
também coloque todas as suas energias no enfoque 
da avaliação, da eficiência e da eficácia das políticas 
públicas, com os olhos voltados para o que a Nação 
espera de todos nós, mais do que o mero dever de 
examinar as contas públicas com princípios eminen-
temente antiquados.

Não vou alongar-me mais porque sei que V.Exas. 
têm conhecimento de que o comportamento que sem-
pre mantive nesta Casa será o mesmo que terei no Tri-
bunal de Contas da União. Estarei de portas abertas e 

com o espírito livre para receber sugestões e críticas, 
para ouvir as demandas e resolver os problemas dos 
nossos Estados e Municípios.

Quero, portanto, nesta tarde, agradecer a oportu-
nidade de concorrer neste pleito com ilustres colegas: 
os Deputados Paulo Delgado, Gonzaga Mota, Ademir 
Camilo e Osmar Serraglio, o Sr. Mozart Vianna e o ex-
Deputado José Antônio.

Fiquem certos de que, se lá chegar, saberei con-
servar o que aprendi em casa: manter a minha palavra. 
Buscarei sempre não desbotar a honrosa confiança de 
todos os senhores.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência lamenta não podermos votar hoje pelo 
novo sistema. Ele foi aprovado e já está desenvolvido. 
Lamentavelmente, a resolução não foi promulgada. 
Na próxima votação, provavelmente, entraremos na 
modernidade.

Pela manhã, presidimos o sorteio, e já manda-
mos retirar da cabine as cédulas dos que não são mais 
candidatos. Apenas 4 Srs. Deputados são candidatos: 
Ademir Camilo, Aroldo Cedraz, Gonzaga Mota e Pau-
lo Delgado.

A Presidência informa às Sras. Deputadas e aos 
Srs. Deputados que, conforme o previsto no § 2º do 
art. 3º do Decreto Legislativo nº 6, de 1993, combina-
do com o inciso III do § 1º do art. 188 do Regimento 
Interno, a votação será secreta, mediante cédula im-
pressa, cada uma com o nome de um dos candidatos 
indicados e considerados habilitados pela Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. 
Ou seja, 1 só cédula em cada envelope.

Os votantes se dirigirão à Mesa para registro de 
seus nomes e depósito da sobrecarta na urna, eviden-
temente depois de haverem apanhado a sobrecarta e 
a cédula na cabine. Os Srs. Deputados encontrarão 
nas cabines existentes no plenário o material neces-
sário à votação.

Há sobre a mesa 3 urnas destinadas à recepção 
das sobrecartas. A votação se dá em turno único.

Havendo quorum para deliberação, considerar-
se-á indicado e eleito pela Câmara dos Deputados o 
candidato que obtiver a maioria simples dos votos. 
Havendo empate, será considerado eleito o candida-
to mais idoso.

Neste momento, determino o início do processo 
de votação.

Está iniciada a votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência autoriza o Secretário-Geral a colher o 
voto dos Deputados Ronaldo Cunha Lima e Leonardo 
Mattos. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência lembra aos Srs. Deputados que, em se-
guida a esta votação, teremos outra, também nominal, 
com cédula, relativa à representação da Mesa Direto-
ra da Câmara dos Deputados contra o Deputado José 
Janene.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai encerrar a votação dentro de instantes. As Sras. 
Deputadas e os Srs. Deputados que ainda não votaram 
compareçam ao plenário para fazê-lo. Trata-se da es-
colha, pela Câmara dos Deputados, de integrante do 
Tribunal de Contas da União. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência comunica as Sras. Deputadas e os Srs. Depu-
tados da realização de sessão extraordinária hoje, às 

19h, para votação de processo de perda de mandato 
parlamentar.

Informo ao Deputado Feu Rosa que esta votação 
será encerrada às 18h30min. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia convoca, como escrutinadores, os Srs. Deputados 
José Thomaz Nonô, Inocêncio Oliveira, Francisco Rodri-
gues, Maria do Carmo Lara; como fiscais da apuração, 
os Srs. Deputados Feu Rosa, Zonta, Pastor Francisco 
Olímpio e Iara Bernardi.

O Deputado José Thomaz Nonô contará os vo-
tos do Deputado Aroldo Cedraz; o Deputado Inocêncio 
Oliveira, os do Deputado Paulo Delgado; o Deputado 
Francisco Rodrigues, os do Deputado Gonzaga Mota; 
a Deputada Maria do Carmo Lara, os do Deputado 
Ademir Camilo.

A Presidência vai encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está encer-

rada a votação.

LISTA DE VOTANTES



54204 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54205 



54206 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54207 



54208 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54209 



54210 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54211 



54212 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54213 



54214 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54215 



54216 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54217 



54218 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54219 



54220 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54221 



54222 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54223 



54224 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54225 



54226 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54227 



54228 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54229 



54230 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54231 



54232 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54233 



54234 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54235 



54236 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54237 



54238 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54239 



54240 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54241 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apuração dos votos.

Senhores escrutinadores, a postos e ao trabalho.
Para fiscalizar, chamo os Srs. Deputados Zonta, 

Iara Bernardi e Pastor Francisco Olímpio. (Pausa.)
Deputado Zonta, solicito a V.Exa. que assuma 

a contagem dos votos em branco. A  Deputada Iara 
Bernardi fará a contagem dos votos nulos. O Deputado 
Zonta apurará os votos em branco. Os Deputados Feu 
Rosa, Pastor Francisco Olímpio, Vanderlei Assis e Adão 
Pretto serão fiscais.

Autorizo a abertura das urnas.
Houve 399 votantes. (Pausa.)
O número de cédulas confere com o número 

de votos: 399.
Passa-se à apuração.
Primeiro voto: Deputado Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-

do Cedraz, 1 voto.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 1 voto. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 1 voto.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-

do Cedraz, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 4 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-

do Cedraz, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 4 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 15 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Branco.
O SR. ZONTA – Um voto em branco.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 23 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 

Cedraz, 26 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 

Cedraz, 27 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 24 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 25 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 26 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 

Cedraz, 28 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 1 voto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 36 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 7 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 9 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 2 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 36 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 12 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 50 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 38 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 3 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 39 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 4 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 40 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 5 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 6 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Branco.
O SR. ZONTA – Branco, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 56 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 48 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Ademir Camilo.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 

Ademir Camilo, 7 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 49 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 50 votos

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 51 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 14 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 58 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 52 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 15 votos

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 53 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 59 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 54 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 60 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 55 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 61 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 62 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 56 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 63 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 18 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 64 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 57 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 8 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 58 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 65 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 66 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 67 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 68 votos

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 59 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 60 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 61 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Branco.
O SR. ZONTA – Branco, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 69 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 70 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 62 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 71 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Ademir 

Camilo.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Ademir 

Camilo, 9 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 63 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 64 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Ademir 
Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Ademir 
Camilo, 10 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 73 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 65 votos

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 75 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Gonzaga 
Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Gonzaga 
Mota, 21 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 66 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 67 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 22 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em bran-
co.

O SR. ZONTA – Em branco, 4 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 77 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 68 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 69 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 70 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 23 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 24 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 71 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 72 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 79 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 73 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 74 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 75 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 76 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 25 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 77 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 78 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 79 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 80 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 11 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 81 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 82 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 90 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 27 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 28 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 83 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 91 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 84 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 29 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 95 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 96 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 97 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 98 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota. 

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 30 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 85 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 99 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 100 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 86 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 87 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.



54250 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 31 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 88 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 101 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 89 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 102 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 32 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 103 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 104 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 33 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 105 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 34 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 90 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

I O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Pau-
lo Delgado, 91 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 93 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 106 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 94 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 107 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 35 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 95 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 108 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 109 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 110 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 12 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 111 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 112 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 96 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 113 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 114 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 115 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 116 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 36 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 117 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 118 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 97 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 13 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 119 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 120 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 98 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 121 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 99 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 100 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 101 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 102 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 103 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 104 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 105 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 122.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 123.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 124.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 106 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 14.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 107 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 125.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 108 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 126.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 127.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 128.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 109 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 129.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Um voto 
nulo, mas muito honroso, destinado ao Dr. Mozart! 
(Risos.)

A SRA. IARA BERNARDI – Um voto nulo, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 110 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 111 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 130. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 112 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 131 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 113 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 114 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 115 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 116 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 117 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 132 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 37 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Branco.
O SR. ZONTA – Brancos, 5 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 133 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 134 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 118 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 135 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 38 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Branco.
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O SR. ZONTA – Brancos, 6.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 39 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 119 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 120 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 121 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 136 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 40 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 122 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 123 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 137 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 124 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 138 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Ademir Camilo.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 

Ademir Camilo, 15 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 41 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 139 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 42 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 140 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 141 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 142 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 143 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 16 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 17 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 144 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 125 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 126 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 127 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 128 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 145 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 129 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 146 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 147 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 148 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 130 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 131 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 149 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 150 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 151 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ.- Deputado Aroldo 
Cedraz, 152 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 132 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 133 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 153 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 154 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 155 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 156 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 157 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 158 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 159 votos. (Palmas.)

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 160 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Ademir Camilo.
A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 

Ademir Camilo, 18 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 161 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 134 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 135 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 162 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 163 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 136 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 164 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 43 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 165 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 19 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 44 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 45 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 166 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 167.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 137 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nulo.
A SRA. IARA BERNARDI – Nulo, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 138 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Ademir Camilo.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 20 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 139 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 140 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 141 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 142 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 143 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 46 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 168 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz. 

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 169.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 170.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Aroldo Cedraz.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Arol-
do Cedraz, 171.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 144 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 47 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.
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O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 48 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 145 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gonzaga Mota.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 49 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Paulo Delgado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 146 votos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nulo.
A SRA. IARA BERNARDI – Nulo, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Aroldo Cedraz.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 

Cedraz, 172 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 

Delgado, 147 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Paulo Delgado.
O SR. PRESIDENTE – Deputado Paulo Delga-

do, 148 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 

Gonzaga Mota.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 

Gonzaga Mota, 50 votos.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sras. e Srs. 

Deputados, a Presidência comunica que, em seguida 
à proclamação do resultado da presente votação, tere-
mos sessão extraordinária para votação de processo 
de perda de mandato parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados podem proclamar o resultado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Deputado Aroldo 
Cedraz, 172 votos. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Deputado Paulo 
Delgado, 148 votos.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Deputado 
Gonzaga Mota, 50 votos.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA – Deputado 
Ademir Camilo, 20 votos.

A SRA. IARA BERNARDI – Votos nulos, 3.
O SR. ZONTA – Votos brancos, 6.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Resulta-

do da eleição para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União: 

DEPUTADO ADEMIR CAMILO: 20 votos

DEPUTADO AROLDO CEDRAZ 172 votos
DEPUTADO GONZAGA MOTA 50 votos
DEPUTADO PAULO DELGADO 148 votos
VOTOS BRANCOS 06 votos
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 396 votos
VOTOS NULOS 03 votos
TOTAL DE VOTANTES 399 votos
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Conside-

ro escolhido, na Câmara dos Deputados, o Sr. Aroldo 
Cedraz para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esta Presi-
dência dará conhecimento ao Plenário do teor do pro-
jeto de decreto legislativo que consubstancia a decisão 
adotada pelo Plenário: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.384, DE 2006

Escolhe o Sr. Aroldo Cedraz de Olivei-
ra para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, nos termos do inciso II 
do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, 
e do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 
16 de julho de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É escolhido o Senhor Aroldo Cedraz de 

Oliveira para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da 
Constituição Federal, e do inciso II do art. 105 da Lei 
nº 8.443, de 16 de junho de 1992, em decorrência da 
aposentadoria do Ministro Adylson Martins Motta, publi-
cada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 1, de 
24 de agosto de 2006. Art. 2º. Este Decreto Legislativo 
entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2006. – Pau-
derney Avelino, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Arquivem-
se as demais indicações.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em nome da Liderança do PFL, agradeço 
a V.Exa. a postura que adotou na tarde de hoje — e 
que tem sempre adotado no exercício da Presidência, 
com isenção e respeito às minorias —, ao dar oportu-
nidade à Casa de decidir de forma independente. Os 
Poderes são harmônicos; a Câmara dos Deputados é 
um poder, o Poder Executivo é outro. 
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Tínhamos 8 grandes candidatos. Alguns desis-
tiram e sobraram 4 ao final. Três grandes Deputados 
participaram da disputa: Ademir Camilo, do PDT; Gon-
zaga Mota, ex-Governador, e Paulo Delgado, meu ami-
go, que sempre admirei, antes mesmo de me tornar 
Parlamentar.

Nós, do PFL, reiteramos nosso agradecimento 
a V.Exa., por sua conduta na condução dos trabalhos. 
Tenho certeza de que a Câmara dos Deputados voltará 
a ser uma instituição forte, representando os interesses 
apenas do povo brasileiro. 

Parabéns e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Deputado Rodrigo Maia, por suas palavras. 
A Presidência cumprimenta os Deputados Arol-

do Cedraz, Paulo Delgado, Ademir Camilo e Gonza-
ga Mota. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
uma vez que há concordância para que seja man-
tido o painel, solicito a V.Exa. que inicie o processo 
de votação imediatamente, com vistas ao ganho 
de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Perfei-
tamente!

Consulto as Sras. e os Srs. Deputados se po-
demos iniciar a próxima sessão com o atual painel. 
(Pausa.)

Prosseguiremos, portanto, na próxima sessão 
com o mesmo painel.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS:

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Total de Pará: 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Total de Maranhão: 1

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Domiciano Cabral PSDB 
Total de Paraíba: 1

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 1

MINAS GERAIS

Carlos Mota PSB 
Marcello Siqueira PMDB 
Total de Minas Gerais: 2

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Deley PSC 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Milton Monti PL 
Paulo Lima PMDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Total de Distrito Federal: 1

PARANÁ

Odílio Balbinotti PMDB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Nelson Proença PPS 
Total de Rio Grande do Sul: 2

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:
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RORAIMA

Almir Sá PL 
Maria Helena PSB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PMDB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

João Alfredo PSOL 
Marcelo Teixeira PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 

Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Philemon Rodrigues PTB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Joaquim Francisco PFL 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Robério Nunes PFL 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Edmar Moreira PFL 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Herculano Anghinetti PP 
João Magno PT 
Júlio Delgado PSB 
Mário Assad Júnior PSB 
Roberto Brant PFL 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 11

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
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João Mendes de Jesus S.Part. 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Ary Kara PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Dr. Pinotti PFL 
Edinho Montemor PSB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
Ivan Valente PSOL 
João Herrmann Neto PDT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Medeiros PL 
Orlando Fantazzini PSOL 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Ivan Ranzolin PFL 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerro 
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para 
hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro, às 19h25min, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

ITEM ÚNICO

Discussão e Votação 
(Art. 14, §4º, IX do Código de Ética e Decoro  

Parlamentar da Câmara dos Deputados)

REPRESENTAÇÃO Nº 46, DE 2005 
(Da Mesa Diretora da Câmara  

dos Deputados)

Discussão e votação da Representa-
ção nº 46, de 2005, ao Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar contra o Sr. JOSÉ 
MOHAMED JANENE, nome parlamentar 
Deputado JOSÉ JANENE, como incurso 
no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Fe-
deral, combinado com o disposto nos arts. 
4º, incisos I, IV e V, e 14, § 3º, do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela 
Resolução 25, de 10 de outubro de 2001, da 
Câmara dos Deputados; tendo parecer do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
pela “perda do mandato parlamentar do 
Senhor JOSÉ MOHAMED JANENE, nome 
parlamentar Deputado JOSÉ JANENE, em 
face da afronta ao art. 55, inciso II, § 1º da 
Constituição Federal, combinado com o 
art. 4º, inciso II do Código de Ética e Deco-
ro Parlamentar da Câmara dos Deputados” 
(Relator: Dep. Jairo Carneiro).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 
19 minutos.)
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ÀS 19 HORAS E 22 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
EVANDRO MILHOMEN PCdoB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 7

PARÁ

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

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
HAMILTON CASARA PSDB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 6

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
MAURÍCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB

Ata da 201ª Sessão Extraordinária,  
Noturna, em 06 de dezembro de 2006 

 
Presidência dos Srs. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 1º Secretário
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PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PSB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

ARMANDO ABÍLIO PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMDB

LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
RONALDO CUNHA LIMA PSDB
WELLINGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS BATATA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOEL DE HOLLANDA PFL
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MARCOS DE JESUS S.PART.
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
SALATIEL CARVALHO PFL
Total de Pernambuco: 21

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PDT
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
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COLBERT MARTINS PPS
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JORGE KHOURY PFL
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
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLIAN PTC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
EDUARDO BARBOSA PSDB
FERNANDO DINIZ PMDB
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL

LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
SILAS BRASILEIRO PMDB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 41

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
RICARDO SANTOS PSDB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
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JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PDT
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS S.PART.
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARNALDO MADEIRA PSDB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
FLEURY PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT

RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
XICO GRAZIANO PSDB
Total de São Paulo: 50

MATO GROSSO

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

DISTRITO FEDERAL

AGNELO QUEIROZ PCdoB
ALBERTO FRAGA PFL
JORGE PINHEIRO PL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PSOL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILIPPELLI PMDB
TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 15
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MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PMDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL
GUSTAVO FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
EDIR OLIVEIRA PTB
ELISEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSMAR TERRA PMDB
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
TARCÍSIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
– A lista de presença registra na Casa o compare-
cimento de 417 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

– Passa-se às
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IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chicão 

Brígido.
O SR. CHICÃO BRÍGIDO (PMDB-AC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a passagem do Dia Mundial de Combate 
à AIDS, comemorado todo 1° de dezembro no mundo, 
traz uma série de questões que valem a pena serem 
levantadas, exatamente por se tratar do que chamaram 
de “epidemia do século”. Com um início de aspectos 
trágicos e ainda extremamente preconceituosos, que 
até mesmo chegou a se chamar de “a praga gay”, a 
doença tomou proporções apocalípticas. Felizmente, 
logo após o isolamento do vírus por cientistas ameri-
canos e franceses, confirmou-se por meios científicos 
que o HIV não tem qualquer orientação sexual e é 
transmitido a todos, sem exceção, através de relações 
sexuais e transfusões sangüíneas. Enfim, é um vírus 
como qualquer outro.

Com a globalização da doença em velocidade 
estonteante, o Brasil teve que tomar suas precauções 
e prevenções para combater um inimigo até então des-
conhecido e potencialmente perigoso. Os cientistas de 
ponta, com base em investimento maciço em estudos 
e pesquisas, em relativamente pouco tempo coloca-
ram no mercado os primeiros coquetéis antivirais, o 
que veio dar maior tempo e qualidade de vida aos so-
ropositivos, até então vítimas de isolamento, exclusão 
e quase aniquilamento por um vírus altamente letal. 
Numa demonstração de discernimento, humanidade e 
extrema coragem, o Brasil foi um dos primeiros países 
do mundo a oferecer tratamento grátis aos infectados 
ainda que a um custo extremamente alto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a con-
tinuidade corajosa e seriamente comprometida das 
ações de Governo veio resultar num programa de 
prevenção e tratamento que serviu de modelo ao 
mundo inteiro. Numa atitude ousada, o Brasil que-
brou patentes e passou a iniciar a produção de al-
guns retrovirais, o que barateou bastante os custos 
e deu maior abrangência aos esforços de combate 
à doença. O desenvolvimento de outros coquetéis e 
a tentativa ainda que tímida da elaboração de uma 
vacina veio dar maior fôlego a uma verdadeira guer-
ra mundial contra uma doença que em alguns conti-
nentes, em particular a África Negra, vem adquirindo 
características de peste disseminada por todas as 
camadas da população. Afortunadamente, no Bra-
sil houve uma reação imediata tanto da população 
como das autoridades sanitárias no sentido de to-
mar as medidas necessárias para deter ao máximo 
o avanço da doença.

Além das campanhas de esclarecimento e incen-
tivo do uso dos preservativos, mesmo entre casais, já 
que a doença hoje se propaga mais rapidamente entre 
as pessoas de orientação heterossexual, o Governo 
ainda teve que contrariar posições extremamente retró-
gradas vindas de setores religiosos e conservadores.

No Acre, especificamente, somente este ano 21 
pacientes foram acometidos de AIDS, em que pese 
toda a campanha realizada. No ano passado, a Co-
ordenação Regional do DST/AIDS notificou 47 novos 
casos da doença. Com isso, o Estado passou a regis-
trar 322 casos desde que o Poder Púbico passou a 
notificar a doença. Fora, é claro, os casos de subno-
tificação, quando a ocorrência da doença não chega 
aos registros oficiais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Brasil 
os números continuam preocupantes, apesar de todo 
o esforço da distribuição gratuita de preservativos pe-
los postos de saúde, até mesmo coleta itinerante de 
sangue para testes específicos em municípios do in-
terior. De 1980 até junho de 2006 foram registrados 
13.171 casos de transmissão vertical (da gestante 
para o recém-nascido durante a gestação, parto ou 
amamentação), numa redução de 51,05%, de 1996 
até hoje, devido às iniciativas de prevenção tomadas 
pelo Governo. 

Tudo isso vem demonstrar mais uma vitória em 
termos percentuais por meio de medidas relativamen-
te simples, mas extremamente eficazes para impedir 
a transmissão, sobretudo na hora do parto. São nada 
menos que 86 milhões de pessoas infectadas em todo 
mundo, 620 mil só no Brasil, pessoas que precisam 
de nossa atenção, carinho e sobretudo solidarieda-
de para enfrentar uma doença que aflige a todos. O 
Brasil, felizmente, vem se mostrando um dos líderes 
nesse combate.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, subo a esta tribuna, em primeiro lugar, 
para parabenizar a Ações em Gênero, Cidadania e De-
senvolvimento – AGENDE pelo lançamento da cartilha 
Mulheres e Violência como parte da campanha 16 dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A campanha dos 16 dias, inspirada nas irmãs Mi-
rabal – Minerva, Pátria e Maria Tereza –, denominadas 
Las Mariposas, heroínas que ousaram opor-se à ditadu-
ra de Rafael Leônidas Trujillo na República Dominicana e 
sensibilizaram toda uma geração de lutadoras, objetiva 
chamar a atenção da sociedade para a discriminação e a 
violência praticadas contra a mulher. Este ano, a campa-
nha tem o seguinte slogan: Uma vida sem violência é um 
direito das mulheres. 
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Tenho a opinião, nobres pares, de que a nossa 
luta, a luta das mulheres brasileiras, conquistou impor-
tantes vitórias nestas décadas. Uma das mais signifi-
cativas foi a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos 
de combate à violência doméstica e familiar contra a 
mulher. Com essa lei foram atingidas importantes con-
quistas. As mulheres agora estão protegidas por um 
amplo aparato médico e psicológico, com atendimento 
de assistentes sociais e por medidas legais antes de 
difícil aplicação, como o afastamento do agressor do 
lar comum, a pensão alimentar imediata, a preferência 
de julgamento e várias outras chamadas de “medidas 
protetivas de urgência”.

A Lei Maria da Penha ganhou o nome de uma 
professora de Fortaleza que ficou paraplégica depois 
que o marido, por ciúme, deu-lhe vários tiros e ainda 
a queimou com álcool e fogo. Depois de inúmeras 
tentativas de denúncia e reparação, ela só conseguiu 
algum resultado quando as organizações feministas 
levaram o caso à OEA. O Brasil foi condenado a inde-
nizá-la em dinheiro. Com isso, o Governo mobilizou-se, 
pressionou as Secretarias de Segurança dos Estados, 
e então o marido foi preso em João Pessoa, faltando 
20 dias para o crime prescrever – porque 20 anos já 
se tinham passado. 

Para que situações como essa nunca mais acon-
teçam, nobres pares, essa lei foi aprovada nesta Casa e 
sancionada pelo Presidente Lula. Agora podemos dizer: o 
homem que for pego batendo em mulher vai preso!!!

Temos outras conquistas para contabilizar neste 
longo período de lutas. Essas conquistas ensinam a 
nós mulheres que sem luta, sem muita luta e organiza-
ção, nada teríamos conseguido. Por isso, as mulheres 
brasileiras e suas entidades representativas – UBM, 
AGENDE, CFEMEA – devem continuar lutando e resis-
tindo à discriminação e à violência todos os dias. 

Não podemos baixar a cabeça para homens que 
não nos respeitam como seres humanos titulares de di-
reitos. Lutar, e lutar sempre, deve ser o nosso lema.

Muito obrigada!
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem distinção de raça, cor, ori-
gem, toda criança é simplesmente uma criança. É 
dela que o mundo espera melhores dias, num fu-
turo menos tortuoso que aquele em que vivemos 
na atualidade. 

No entanto, para que isso seja alcançado, ne-
cessário se torna que olhemos a criança como algo 
muito importante, pois ela, que hoje exige nossos cui-
dados, é sem dúvida alguma a grande esperança dos 
dias futuros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar 
dos esforços empreendidos em diferentes partes do 
planeta, as estatísticas do Observatório de Favelas, 
que observou adolescentes de 34 comunidades ca-
rentes do Rio de Janeiro, mostram que esses são as 
maiores vítimas da violência no tráfico de drogas. Isso 
é verdadeiramente estarrecedor, num universo de ca-
rências que chega a questionar o grau de evolução 
alcançada pela humanidade.

O homem inventou a roda, descobriu a pólvora, 
fabricou o relógio, o avião, foi à lua e mudou, por as-
sim dizer, todo um conceito de existência na face da 
terra. Mas, infelizmente, ainda não se conscientizou da 
necessidade de adoção de políticas públicas voltadas 
para a criança, a infância e a juventude.

Ainda por cima são alarmantes os índices de 
mortalidade infantil decorrentes da desnutrição, da 
falta de saneamento básico e de condições mínimas 
de sobrevivência entre as populações de menor po-
der aquisitivo. 

Porém, nada disso desanima o coração daqueles 
voltados para a prática do bem, tendo a criança como 
objetivo maior. 

Gostaria que, nesta data, todas as crianças do 
Brasil recebessem o carinho dos adultos, o afeto de 
seus familiares e a atenção de todos que têm respon-
sabilidades sobre seu futuro. Se isso não for possível, 
cabe-me, como pai que sou, formular a todos votos de 
perene felicidade.

Não nos esqueçamos de que quem não cuida 
da criança hoje está fadado a lidar amanhã com a 
miséria, a violência e a marginalidade que tanto ator-
mentam nossos dias. Sejam, então, minhas palavras 
de carinho, respeito e grande admiração pela criança, 
pois nela repousa sem dúvida alguma a grande espe-
rança deste País.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. FRANCISCO APPIO (PP-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, chamo a atenção, desta tribuna, para 
a ameaça do ressurgimento da Cydia pomonella, pra-
ga que atinge a pomicultura. 

A caminho de mais uma safra brasileira de maçã, 
preocupados que estamos com eventuais chuvas de 
granizo, perturbações de mercado, uma política cambial 
injusta e irreal, ressurge a ameaça de uma praga que 
pode dizimar nossos pomares no Sul do Brasil. 

Mais de 2.500 agricultores que cultivam maçã 
em nosso País manifestam preocupação com a mo-
rosidade com que vem sendo tratada a proposta de 
convênio, Processo nº 21.042 0045 50/2006-85 SFA/
RS, que visa à erradicação da Cydia pomonella no 
território nacional. 
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Há vários anos o trabalho de erradicação vem 
acontecendo graças à cooperação entre o Ministério da 
Agricultura – MAPA e a Associação Brasileira de Produ-
tores de Maçã – ABPM. O programa apresenta grande 
sucesso, com mais de 99% de queda na incidência da 
Cydia e projeção de erradicação total nos próximos 3 
a 5 anos. A praga é considerada uma das mais temí-
veis para a pomicultura em âmbito mundial, devido ao 
estrago que causa nos frutos, grande capacidade de 
proliferação e alta resistência a tratamentos.

A ABPM deu entrada na proposição de convênio 
em Brasília, no dia 19 de junho. Desde então a Secre-
taria de Desenvolvimento Agrário – SDA do Ministério 
da Saúde vem mantendo contatos com a Superinten-
dência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul 
– SFA/RS, e o processo definitivo foi aberto em 17 de 
outubro de 2006 naquela Superintendência.

Apreensivos, já que o ciclo da praga começa em 
agosto, e reconhecendo a importância do programa 
para a própria sobrevivência do setor da maçã, os 
produtores, com muitas dificuldades, por intermédio 
da ABPM, conseguiram levantar no seio da categoria 
recursos suficientes para sustentar os trabalhos até 
novembro. Para o mês de dezembro já não dispõem 
de recursos próprios para aplicar no programa. Os 
recursos do convênio, no valor de R$700 mil, já es-
tão há vários meses em Porto Alegre; diante dessa 
morosidade, os produtores de maçã apelam para o 
Governo no sentido de que sejam liberados o mais 
rapidamente possível. 

O programa de erradicação e combate da Cydia 
pomonella corre o risco de ser paralisado, comprome-
tendo-se assim os recursos públicos e privados que 
já vêm sendo investidos nessa ação há vários anos. 
Contamos com as providências e gestões pertinentes, 
e apelamos para o Sr. Ministro da Agricultura e para o 
Governo no sentido de que haja a liberação dos recursos 
do Convênio até 15 de dezembro, caso contrário eles 
retornarão a Brasília, os trabalhos serão paralisados e 
a ameaça da Cydia pomonella estará cercando os po-
mares de nossa fruticultura de clima temperado.

Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, feitas 
essas considerações, quero tratar de outro assunto.

O Ministério da Justiça, por intermédio da Secre-
taria Nacional de Segurança Pública, onde se destaca 
o Delegado Luiz Fernando Corrêa, reconhecido como 
uma das mais importantes autoridades no incessante 
combate ao crime de roubo de cargas, suas causas e 
conseqüências, é sabedor da gravidade do roubo de 
cargas rodoviárias no País e no MERCOSUL. Na Ar-
gentina, por exemplo, são mais freqüentes as ações 
criminosas, com enormes riscos e prejuízo para os mo-
toristas, embarcadores e transportadores brasileiros. 

São grandes as repercussões negativas e graves 
as conseqüências do furto e roubo de cargas. A situação 
chegou a tal gravidade que o expressivo segmento de 
operadores logísticos, embarcadores, transportadores, 
sindicatos de motoristas e a Associação Brasileira de 
Transportadores Internacionais – ABTI iniciaram um 
movimento junto às autoridades argentinas, especial-
mente o Consulado habilitado em Uruguaiana, pedindo 
providências e soluções imediatas. 

Essa situação assumiu maior gravidade nos me-
ses de setembro e outubro: de cada 40 caminhões de 
cargas que entram na Argentina, 10 são assaltados e 
roubados. Na maioria das vezes, além da carga, de-
saparecem o “cavalo” – trator – e a carreta.

Entre as causas do problema, destacamos as 
seguintes:

a permeabilidade das aduanas ao crime organi-
zado, tanto do lado brasileiro como do argentino;

o descontrole do acesso a esses locais e o vaza-
mento de informações de cargas e seus valores;

o desentrosamento das polícias da Argentina, com 
várias organizações policiais que atuam nas mesmas 
áreas mas não se comunicam, não trocam dados, não 
se integram, e são concorrentes;

a falta de um órgão centralizador dos processos 
referentes a roubos de cargas, ações de quadrilhas, 
crime organizado e receptação;

a desenfreada corrupção policial, que vai do ex-
plícito pedido de propina a motoristas brasileiros até 
a facilitação e mesmo a conivência com o crime – ain-
da neste ano a própria Gendarmeria, a Polícia Militar 
Federal da Argentina, teve vários de seus integrantes 
afastados por conivência com o crime organizado em 
aduanas nas fronteiras;

a internação ou nacionalização das cargas brasi-
leiras em aduanas de centros como Buenos Aires, Za-
rate e Rosário, o que favorece o roubo de carga – não 
raro, o próprio importador é o receptador.

O TRC brasileiro demonstra preocupação com o 
aumento da violência contra motoristas e propriedades 
dos transportadores. Além desses riscos e prejuízos 
financeiro-econômicos, atingem-se as seguradoras e 
encarecem o seguro e o custo geral do transporte, com 
enormes prejuízos ao já combalido MERCOSUL. 

Cabe ressaltar que muitos transportadores e mo-
toristas se recusam a fazer transporte de produtos para 
o país vizinho. Assim sendo, apelamos para a Polícia 
Federal, para o Governo brasileiro, por intermédio do 
Ministério das Relações Exteriores, e para o Embai-
xador da Argentina, no sentido de que se realize uma 
ação diplomática em caráter emergencial junto às au-
toridades daquele país.

Muito obrigado.
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O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna esta tarde para registrar um fato 
que se reveste de grande importância para todos os 
que fazem da luta pelos direitos inalienáveis da crian-
ça e do adolescente a sua prioridade: a CEASA-PE, 
uma das mais importantes Centrais de Abastecimento 
do País, após viver um período em que a exploração 
do trabalho e da prostituição infantil a levaram várias 
vezes a ocupar de forma extremamente negativa os 
principais noticiários do nosso Estado, obteve a reno-
vação por mais um ano do título de Empresa Amiga 
da Criança, concedido pela Fundação Abrinq.

Essa concessão pode ser considerada o mais ex-
pressivo reconhecimento da sociedade civil aos que se 
propõem a defender os direitos e o exercício da cida-
dania de crianças e adolescentes. A Fundação Abrinq 
é uma das mais respeitadas entidades da sociedade 
civil voltada aos direitos de crianças e adolescentes, 
uma organização sem fins lucrativos que nasceu em 
1990, ano da promulgação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Para integrar a rede de Empresas Amigas da 
Criança é preciso assumir publicamente uma série 
de compromissos estabelecidos pela Fundação, entre 
os quais o combate ao trabalho infantil, a promoção 
da educação, da saúde e dos direitos civis e o investi-
mento social na criança e no adolescente. A CEASA-
PE assumiu e cumpriu esses compromissos. O título 
alcançado nada mais é que o reconhecimento de um 
esforço contínuo, fruto de investimentos e ações rea-
lizadas por essa Central de Abastecimento, com foco 
principal na inclusão social das crianças.

Sr. Presidente, ao longo dos últimos 7 anos, Per-
nambuco testemunhou, mercê do êxito alcançado pela 
aliança política que uniu partidos historicamente ad-
versários, avanços significativos em diversos setores. 
Investimentos foram realizados na infra-estrutura do 
Estado, priorizou-se a indução do desenvolvimento 
econômico e foi permanente a preocupação com a mo-
dernização e a eficiência da máquina administrativa.

Nesse contexto, são dignas de destaque as trans-
formações ocorridas na CEASA-PE nos últimos anos, 
mudanças que fizeram dessa uma instituição modelo, 
referência de gestão e especialmente exemplo bem-
sucedido da reforma administrativa empreendida pelo 
Governo de Pernambuco, na qual teve participação 
efetiva o Governador Mendonça Filho. 

A CEASA-PE é hoje uma organização social, 
sucessora da antiga Companhia de Abastecimento e 
de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco – CE-
AGEPE. A partir do novo modelo de gestão, instituído 
em fevereiro de 2004 – deslocado com sucesso para 

o terceiro setor –, a CEASA-PE, transformada em OS, 
teve a sua administração modernizada. O novo enfoque 
implementado voltou-se de forma estratégica para a 
prestação de serviços e a formação de parcerias, ob-
jetivando a máxima satisfação dos usuários da Central, 
dos comerciantes, dos produtores, dos fornecedores 
e sobretudo dos consumidores.

Todos sabemos da importância desses entrepos-
tos para o agronegócio. Para se ter uma idéia, a CE-
ASA-PE comercializa anualmente 800 mil toneladas 
de fruti-hortícolas e derivados, injetando na economia 
pernambucana cerca de R$ 750 milhões por ano. Por 
conta desse volume de negócios, tornou-se a quarta 
no ranking nacional de sua especialidade e a primeira 
do Norte/Nordeste. São mais de 1.300 usuários, per-
missionários, pequenos e médios comerciantes, além 
dos cerca de 350 produtores rurais de todas categorias 
que são atendidos por dia, com a geração de em torno 
de 36 mil empregos diretos e indiretos.

Ao lado de sua missão institucional no setor do 
abastecimento alimentar, a CEASA-PE ganhou gran-
de destaque com a implementação de ações que en-
fatizam a responsabilidade social da instituição. Devo 
mencionar que foram vários os programas capitane-
ados pela Central, da inclusão digital à alfabetização 
de adultos, sem falar do Programa Leite de Pernam-
buco e do Sopão da CEASA, ambos de incomparável 
amplitude social. No entanto, nenhum deles foi tão in-
clusivo, tão solidário sob o aspecto humano quanto o 
que conferiu merecidamente à CEASA-PE o título de 
Empresa Amiga da Criança.

O trabalho foi direcionado para priorizar a capaci-
tação para o primeiro emprego e o combate efetivo do 
trabalho infantil. No Projeto Aprendiz para o Primeiro 
Emprego, jovens com idade entre 16 e 24 anos reali-
zam cursos profissionalizantes, recebendo fardamento, 
material educativo e ajuda de custo. No PETI, crianças 
de 7 a 14 anos desenvolvem atividades lúdico-peda-
gógicas, e a família de cada aluno recebe uma bolsa 
mensal. Esse trabalho contou com a colaboração do 
Ministério Público Federal do Trabalho da 6ª Região, do 
Ministério Público Estadual, da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania do Estado, da Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura da Cidade do Recife, 
da Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente, da 
Associação dos Comerciantes da Central – ASSUCE-
RE e do Sindicato do Comércio de Hortifrutigranjeiros 
de Pernambuco – SINDFRUTAS.

Os resultados são indiscutíveis. Jovens que até 
então viviam marginalizados pela sociedade hoje se 
encontram em plena atividade, trabalhando e estudan-
do, fato que comprova a importância socioeconômica 
das ações empreendidas.
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Sras. e Srs. Deputados, por dever de justiça, todo 
esse trabalho deve ser creditado à competência e ao 
zelo dos que fazem a CEASA-PE, em especial a seu 
Presidente, Francisco Antônio de Souza Papaléo, sob 
cujo comando aquela Central vive um momento singular 
de sua vida administrativa; tornou-se uma organização 
economicamente viável e verticalmente integrada às 
idéias de modernidade gerencial do setor, sendo vista 
por empresários, comerciantes e produtores agríco-
las, além de pelo mercado financeiro, como um lugar 
seguro para seus investimentos. O trabalho eficiente 
que empreendeu na CEASA-PE nos últimos 6 anos 
rendeu-lhe inclusive – o que muito orgulha o nosso 
Estado – a estratégica condição de Presidente da 
Associação Brasileira de Centrais de Abastecimentos 
– ABRACEN, cargo que exerce com grande destaque 
já há 3 mandatos consecutivos.

Sr Presidente, Francisco Antônio de Souza Papa-
léo encerra em 31 de dezembro uma importante etapa 
de sua vida profissional. Conclui sua passagem pela 
CEASA-PE e pela entidade nacional das centrais de 
abastecimento, com a marca dos mesmos valores e 
princípios que sempre nortearam a sua vida pessoal: 
humildade, lhaneza no trato com todos, trabalho sério 
e probidade inexcedível. Escreveu, não tenho dúvidas, 
com as transformações que comandou à frente da CE-
ASA-PE, uma página importante da vida administrativa 
daquela instituição.

Encerro meu pronunciamento parabenizando 
com grande entusiasmo todos os que fazem a CEA-
SA-PE pela importantíssima conquista que a insere no 
honroso rol das empresas que são reconhecidamente 
Amigas da Criança.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apesar de todas as dificuldades enfrenta-
das, da falta de apoio por parte do Governo Federal e 
da ausência de uma política agrícola que atenda ao 
agronegócio, 3 cidades goianas são destaque na Pes-
quisa Agrícola Municipal – PAM do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. Cristalina, Jataí e 
Rio Verde estão entre os 15 Municípios brasileiros pro-
dutores agrícolas do ano de 2005. 

É justamente sobre essa situação que pretendo 
falar hoje, Sr. Presidente. Não conhecemos na Histó-
ria do Brasil uma crise tão séria como a que vivemos 
nos últimos anos. O produtor rural foi abandonado 
pelo Governo, cuja equipe econômica tem seu foco de 
preocupação voltado para os grandes especuladores, 
aqueles que nada produzem mas conquistam lucros 
estratosféricos aplicando no mercado de ações. 

O produtor rural brasileiro, especialmente de Goi-
ás, tem enfrentado todo tipo de dificuldades e sobres-
saltos, mas ainda assim insiste no seu dever cívico de 
produzir, gerar divisas, abrir novas frentes de trabalho 
e fazer do Brasil um país melhor e mais decente. 

Conheço de perto a realidade que cerca o agro-
negócio. É um segmento da economia que responde 
bem, mas que não pode ser deixado de lado, sem 
uma política que o contemple, que ajude e permita 
um mínimo de segurança no momento em que se 
planta e colhe. 

Pois apesar de todos esses problemas, sentidos 
diretamente na pele, o produtor goiano superou-se, 
enfrentou a crise e deu um exemplo ao Brasil: segun-
do a pesquisa do IBGE, Cristalina, Jataí e Rio Verde 
ocupam, respectivamente, a 9ª, a 13ª e a 15ª posição 
no ranking nacional dos principais Municípios produ-
tores agrícolas do Brasil. 

Trata-se, obviamente, de um feito inédito para 
Goiás, especialmente para Jataí e Rio Verde, cidades 
do sudoeste goiano onde há uma grande concentração 
da produção agrícola. Segundo a mesma pesquisa do 
IBGE, o valor da produção agrícola de Jataí em 2005 
foi de R$ 372,57 milhões. Rio Verde conseguiu R$ 
361,15 milhões, enquanto que o valor total no Brasil 
foi de R$ 95,46 bilhões – um resultado 14,2% menor 
do que em 2004, ou seja, uma perda de R$ 13,6 bi-
lhões, sendo que a maior parte dessa parte se deveu 
à queda dos preços da soja. 

Os números acima são importantes, mas nos 
deixam preocupados, uma vez que o produtor produz, 
mas diante de um quadro com viés de queda na sua 
produção. Se há queda, obviamente temos redução 
de investimentos e de lucros, além, é claro, de uma 
estagnação da atividade econômica no setor, com o 
conseqüente desemprego. 

Sr. Presidente, quero dizer aos produtores de 
Jataí, Rio Verde e Cristalina que serei sempre um 
Deputado que defende o produtor e que se preocupa 
com o futuro do País. E o Brasil somente será grande 
quando efetivamente der o valor que realmente merece 
o homem do campo. 

Muito obrigado. 
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 28 de novembro, o Projeto de Lei 
Complementar nº 76, de 2003, que, na forma do art. 
43 da Constituição Federal, recria a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. 

O projeto de lei complementar, de autoria do Po-
der Executivo, tramitou nas duas Casas do Congresso 
Nacional durante 3 anos. Sua aprovação foi uma con-
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quista da bancada do Nordeste, que vinha lutando pela 
recriação da SUDENE, extinta pela Medida Provisória 
nº 2.156, de 24 de agosto de 2001. Com a extinção, 
suas atribuições haviam sido incorporadas pela Agên-
cia de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, criada 
pela mesma medida provisória.

O retorno da SUDENE com status de Superinten-
dência de Desenvolvimento Regional é de fundamen-
tal importância para a região e para o País como um 
todo. Para que se efetive a política desenvolvimentista, 
carro-chefe do segundo mandato do Presidente da Re-
pública, é importante que o País seja planejado com a 
integração de todas as suas regiões e não só setorial-
mente. Nesse contexto de integração, a SUDENE terá 
um papel importante de órgão articulador e impulsiona-
dor, canalizando os recursos orçamentários de forma 
ordenada, em sintonia com o Banco do Nordeste e o 
DNOCS, instituições da maior importância no histórico 
da intervenção do Estado no Nordeste.

O debate, no âmbito do Congresso Nacional, em 
torno da recriação da SUDENE, foi transparente, amplo, 
democrático, suprapartidário e contou com a participa-
ção do ex-Ministro Ciro Gomes e do atual Ministro de 
Estado da Integração Nacional, Pedro Brito. Todos que 
dele participaram tinham em mente a necessidade de 
retomada do processo de planejamento e de redefini-
ção das formas de intervenção do Estado na região, 
nos moldes do modelo que determinou a criação da 
antiga SUDENE, através da Lei nº 3.962, de 15 de 
dezembro de 1959, quando se articulou uma atuação 
organicamente estruturada, planejada e institucionali-
zada com a aprovação dos planos diretores.

A SUDENE que ressurge vem, é claro, revitalizada, 
com flexibilidade e autonomia para elaborar e implemen-
tar uma política de desenvolvimento sustentável para 
o Nordeste, voltada fundamentalmente para a geração 
de emprego e de oportunidades de renda para os seto-
res ainda não competitivos da economia regional e que 
continuam sem condições de resistir e de processar as 
tensões que a globalização vem introduzindo.

A nossa expectativa é que a nova SUDENE, que 
ressurge, tenha força política para corrigir as distorções 
porventura existentes nas gestões da antiga SUDE-
NE e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE e para implementar uma nova estrutura e um 
aparato institucional que permitam desenvolver não só 
um projeto econômico para a região, mas um projeto 
político e de concertação federativa. Afinal de contas, 
com tantas e graves disparidades regionais, podemos 
até afirmar que a Federação é inexistente. 

Concluída a fase de tramitação e votação do 
Projeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, lenta e 
cheia de entraves, normais no processo legislativo, é 

fundamental que a classe política e as lideranças re-
presentativas das forças da região não se desmobili-
zem, porque inicia-se agora a fase da elaboração de 
uma nova política de desenvolvimento regional e de 
montagem da nova SUDENE, comprometida com um 
processo de desenvolvimento sustentável para a re-
gião, no qual a eficácia social será o critério valorativo 
para a eficiência econômica.

Hoje, a nova SUDENE enfrentará desafios bem 
mais instigantes e provocadores: o crescimento verti-
ginoso e desordenado das regiões metropolitanas do 
Nordeste, a concentração fundiária, a concentração da 
renda, a baixa produtividade do trabalho, a elevação 
das taxas de desemprego, as oscilações climáticas, 
a precária infra-estrutura hídrica e o recrudescimento 
dos índices de pobreza.

A nova SUDENE tem a missão intransferível de 
enfrentá-los e superá-los, porque só assim será pos-
sível inserir a base econômica da região na dinâmica 
dos mercados nacional e mundial. E muito mais impor-
tante será conseguir, ao lado da integração econômica 
da região, a inclusão social de milhares de nordestinos 
que vivem à margem do processo de desenvolvimen-
to nacional.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a comunidade católica goia-
na está de parabéns com a fundação do primeiro 
Carmelo na cidade de Trindade. Trata-se da Ordem 
Carmelita Descalça, que teve agora instalado seu 
Mosteiro das Monjas, que seguem a espiritualida-
de e os ensinamentos de três doutores da Igreja, 
a saber, São João da Cruz, Santa Teresa D’ Ávila 
e Santa Teresinha do Menino Jesus. O ato de fun-
dação teve a participação do Carmelo de São José 
da cidade mineira de Passos, que se empenhou de 
maneira expressiva para que esse acontecimento 
se tornasse realidade.

Entre as 10 monjas que passam a residir em 
Trindade, a priora é a religiosa Teresinha do Menino 
Jesus da Santa Face, goiana da cidade de Orizona, 
que veio do Mosteiro de Passos. Ela é irmã do Arce-
bispo emérito de Goiânia, D. Antônio Ribeiro de Oli-
veira, que se interessou bastante junto à ordem, para 
que as monjas carmelitas viessem trabalhar em Goiás, 
um desejo por ele expresso desde o ano de 1999. Im-
portante é assinalar que as Carmelitas Descalças são 
mestras de contemplação e de vida cristã e têm em 
São João da Cruz, “poeta, homem de fé e místico da 
noite”, aquele em quem baseiam sua fé na revelação 
plena de Deus em Cristo.
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Congratulo-me com essa iniciativa da Igreja em 
Goiás, sobretudo da Arquidiocese de Goiânia. Felici-
to o Arcebispo D. Washington Cruz pela excelência 
da obra que vem realizado na minha cidade natal em 
favor dos fiéis católicos. O Mosteiro Carmelita de Trin-
dade muito há de realizar na preparação religiosa de 
quantos queiram servir à Igreja, principalmente cola-
borando com os padres redentoristas de Santo Afonso, 
os responsáveis pelo santuário do Divino Pai Eterno e 
os organizadores da maior romaria do Centro-Oeste, 
conhecida como a Romaria de Trindade, todos os anos 
realizada no primeiro domingo do mês de julho. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, dirijo-me aos nobres pares, por ocasião da 
celebração do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o dia 
1º de dezembro, a fim de abordar o tema da campanha 
este ano: A vida é mais forte que a AIDS. Esse tema 
faz referência às pessoas que vivem com HIV/AIDS.

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Na-
cional de DST e AIDS, adotou o conceito de “Prevenção 
Positiva”, a fim de promover “a prevenção voltada para 
as pessoas que vivem com HIV/AIDS”.

Essa perspectiva salienta que a partir do tratamento 
essas pessoas adquirem uma maior qualidade de vida, 
ampliando suas perspectivas e seus projetos de vida, asso-
ciados, dentre outros, com as relações afetivas, com o tra-
balho, com a educação, enfim, com a vida na sociedade.

Um elemento importante nesse contexto é o 
combate à discriminação, ao preconceito e ao estigma 
associado à doença, por meio da atuação das próprias 
pessoas que vivem com HIV. 

O Ministério da Saúde pretende, com essa cam-
panha, colocar o tema viver com HIV e AIDS e suas 
conseqüências na agenda da sociedade. Entretanto, 
essa não será uma atividade isolada, pois uma série 
de ações de comunicação relacionadas ao tema serão 
realizadas ao longo do próximo ano.

O foco na qualidade de vida e no respeito às pes-
soas que já foram infectadas pelo HIV também deve 
ser acompanhado por esforços para prevenir a ocor-
rência de novas infecções. Em 2005, 33,1 mil pessoas 
foram infectadas pelo vírus. A estimativa atual é que 
aproximadamente 600 mil pessoas estejam infectadas 
pelo HIV no País. 

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde no 
último dia 21 de novembro demonstram a relevância 
que a AIDS representa para a saúde pública. Alguns 
dados são satisfatórios, enquanto outros indicam a 
necessidade de aprimoramento das ações de preven-
ção e controle.

Foram registrados 33.142 novos casos de AIDS 
em 2005, representando uma taxa de incidência de 
dezoito a cada grupo de 100 mil habitantes, a menor 
desde 2002.

Com relação à transmissão vertical do HIV, a que 
ocorre da mãe para o filho durante a gravidez, o parto 
ou na amamentação, houve uma queda de 51,5% nos 
casos, entre 1996 e 2005. Entretanto, persistem desi-
gualdades entre as regiões brasileiras quanto ao aces-
so de gestantes aos testes necessários ao adequado 
acompanhamento no pré-natal. No Nordeste e Norte, o 
acesso aos testes não chega a 20%, enquanto que nas 
demais regiões o acesso é superior a 76%.

Um dado significativo é que a taxa de mortalida-
de por AIDS caiu de 9,8, em 1996, para 6, em 2005. O 
número absoluto de óbitos no Brasil caiu de 15.017, em 
1995, para 11.026, em 2005. 

Esse dado, entretanto, precisa ser interpretado com 
cautela, pois as mortes por AIDS no Rio Grande do Sul, 
um Estado com reconhecida qualidade de notificação, 
aumentaram 37,76% nos últimos 9 anos.

Uma tendência importante é a redução de casos 
entre usuários de drogas. Entre 1996 e 2005, o número de 
casos foi de 4.852 para 1.418, uma redução de 71%.

Dentre os dados que causam preocupação, des-
tacamos a tendência de aumento de casos entre idosos 
e mulheres. 

A taxa de incidência entre homens com mais de 
50 anos foi de 18,2 (por 100 mil habitantes), em 1996, 
para 29,8, em 2005. Entre as mulheres dessa faixa etá-
ria a incidência foi 6 (por 100 mil habitantes), em 1996, 
para 17,3, em 2005.

Quando as mulheres de todas as idades são con-
sideradas, observa-se elevação da incidência de 9,3 (por 
100 mil habitantes), em 1996, para 14,2 em 2005. 

O aumento no número de casos de AIDS em de-
terminados grupos populacionais demonstra que, ape-
sar do reconhecido sucesso das ações desenvolvidas 
para o controle da AIDS, umas das mais destacadas 
áreas de atuação do Sistema Único de Saúde, as es-
tratégias preventivas em vigor no País necessitam ser 
fortalecidas.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 6
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AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PCdoB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 13

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Hamilton Casara PSDB 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 7

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
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Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus S.Part. 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 22

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 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
Jorge Khoury PFL 
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 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
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Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Silas Brasileiro PMDB 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 42

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Ricardo Santos PSDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino S.Part. 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
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Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 51

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Pedro Henry PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PSOL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 8

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 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
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Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 26

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Eliseu Padilha PMDB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Proença PPS 

Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osmar Terra PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 412 
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 
único.

REPRESENTAÇÃO Nº 46, DE 2005 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão e votação da Representa-
ção nº 46, de 2005, ao Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar contra o Sr. José Mo-
hamed Janene, nome parlamentar Deputado 
José Janene, como incurso no art. 55, II, §§ 
2º e 3º da Constituição Federal, combinado 
com o disposto nos arts. 4º, incisos I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar, instituído pela Resolução 25, 
de 10 de outubro de 2001, da Câmara dos 
Deputados; tendo parecer do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar pela “perda do 
mandato parlamentar do Senhor José Mo-
hamed Janene, nome parlamentar Deputado 
José Janene, em face da afronta ao art. 55, 
inciso II, § 1º da Constituição Federal, com-
binado com o art. 4º, inciso II do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados.” (Relator: Dep. Jairo Carneiro)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Esta 
Presidência concede permissão de acesso às depen-
dências do plenário aos advogados do Deputado José 
Janene.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com a 
palavra o nobre Relator, Deputado Jairo Carneiro, que dis-
porá do prazo regimental de 25 minutos, prorrogáveis.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente em exercício, Deputado 
José Thomaz Nonô, Sras. e Srs. Deputados, senhor 
advogado Representante do Representado, senhoras 
e senhores, este processo já é de conhecimento amplo 
da Casa. Os trabalhos foram concluídos no Conselho 
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de Ética e Decoro Parlamentar no mês de junho e am-
plamente divulgado pela imprensa.

Em razão disso, e pelo fato de haver sido distri-
buído e estar à disposição de todos os Srs. Deputados 
e Deputadas e do Representado e de seus Represen-
tantes todo o material – relatório e parecer –, resolvi, 
como procedi em caso anterior, fazer um resumo da 
leitura do voto ao Plenário, que passa a ser a mani-
festação do Conselho de Ética, praticamente unânime, 
posto que não ocorreu qualquer voto em contrário, 
apenas uma abstenção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Processo 
nº 10, de 2005 (Representação nº 46, de 2005). 

Representante: Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados. 

Representado: Deputado José Janene. 
Relator: Deputado Jairo Carneiro.
Vem à análise deste Plenário a Representação 

da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados de nº 
46, de 2005, em desfavor do Deputado José Janene, 
por práticas de atos considerados incompatíveis ao 
decoro parlamentar, bem como por não-cumprimento 
de deveres fundamentais ao seu cargo.

A citada Representação foi objeto de apurado no 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, 
tendo sido naquele Colegiado julgada procedente, com 
recomendação para que este Plenário determine a 
perda do mandato do supracitado Deputado José Ja-
nene, tudo com base nos dispositivos constitucionais 
regimentais aplicáveis ao caso.

A representação em exame teve origem nos 
trabalhos das presentes Comissões Parlamentares 
Mistas de Inquérito dos Correios e da Compra de Vo-
tos, a famosa CPMI do Mensalão, que, após analisar 
fartíssima documentação e inquirir grande número de 
testemunhas, concluiu pela recomendação de proposi-
tura de representação contra 16 Deputados Federais, 
entre os quais, José Janene, à época, Líder do Partido 
Progressista na Câmara dos Deputados.

Conforme consta nos autos da CPMI, fatos depois 
corroborados pelas investigações levadas a cabo pelo 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ficou provado 
que o Deputado José Janene foi um dos Parlamenta-
res envolvidos no referido esquema, sendo mesmo um 
dos principais artífices de toda a criminosa trama, cujo 
“desvendamento” tanto abalou a sociedade brasileira 
nesses últimos tempos.

O Deputado José Janene foi denunciado e con-
fessou haver recebido, por intermédio de seu assessor, 
Sr. João Cláudio Genu, quantias em dinheiro provenien-
tes de empresas do Sr. Marcos Valério Fernandes de 
Souza, gestor de fantástico esquema de corrupção e 
instrumento do Sr. Delúbio Soares, Tesoureiro do Par-

tido dos Trabalhadores, à época, tudo com o escopo 
de conquistar dócil maioria no Parlamento.

Entre as provas examinadas pelo Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar estão diversos depoimentos 
do Sr. João Cláudio Genu, prestados à Polícia Federal, 
às CPMIs e ao próprio Conselho de Ética, nos quais 
declarou que ele, João Cláudio Genu, recebeu mais 
de uma vez grande quantia em dinheiro, em espécie, a 
pedido da direção do Partido Progressista, representado 
pelos Deputados Pedro Corrêa e José Janene.

Segundo todas as provas colhidas nos autos, o 
recebimento se dava da seguinte forma: os Deputados 
José Janene e seu colega Pedro Corrêa passavam ao 
seu preposto, João Cláudio Genu, informação sobre a 
necessidade de receber o dinheiro. Após receber a orien-
tação expressa dos referidos Deputados, o Sr. Genu ia à 
agência do Banco Rural, localizada no Brasília Shopping, 
nesta Capital, onde recebia o dinheiro das mãos da Sra. 
Simone Vasconcelos, Diretora Financeira da SMP&B, 
uma das empresas do Sr. Marcos Valério. 

Ainda há a lista fornecida por Marcos Valério à 
Procuradoria-Geral da República, na qual consta que 
o Deputado José Janene recebeu, por intermédio do 
Sr. Genu, a quantia de 4 milhões e 100 mil reais.

O Deputado José Janene, chamado a se defen-
der, após muita protelação com diversas alegações de 
que estava em estado de saúde por demais precário, 
apresentou defesa escrita, na qual declarou que des-
conhecia o esquema de corrupção denunciado, mas 
reconhecia haver recebido cerca de 700 mil reais, que 
teriam sido disponibilizados pelo PT ao PP. Esses re-
cursos, sempre de acordo com a defesa, destinavam-se 
ao pagamento de honorários ao advogado do Depu-
tado Ronivon Santiago. 

A defesa apresenta uma versão dos fatos que 
desafia a mais imaginosa das mentes. Segundo ela, 
o PT, no Estado do Acre, havia entrado com uma sé-
rie de ações judiciais contra 2 Deputados do PP, dos 
quais um já havia sido cassado. Restava o Deputado 
Ronivon Santiago, que defendia seu mandato parla-
mentar contra 36 ações judiciais.

O Partido Progressista, ao negociar o apoio ao 
Governo Federal, declarou que não era justo ele apoiar 
o Governo do PT em âmbito federal e ser perseguido 
pelo próprio PT em âmbito estadual. 

Diante deste argumento, a Direção Nacional do PT 
teria se sensibilizado e por não querer, ou não ter como 
influir na direção do PT acreano, acordou em assumir 
os encargos financeiros da defesa judicial do Deputado 
Ronivon Santiago. Ou seja, a defesa nos quer fazer crer 
que o PT no Acre se insurgiu contra determinada eleição 
por julgá-la de alguma forma viciada e este mesmo PT, 
desta feita no âmbito nacional, proveu os recursos para 
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contestar aquelas mesmas ações, defendendo o mesmo 
mandato. Isso seria o supra-sumo da insanidade.

Teria sido muito mais lógico e barato simplesmente 
o PT nacional impedir que as ações fossem propostas. 
Teria sido mais eficaz. A tese da defesa, com a devida 
vênia aos advogados que as subscrevem, não é crível. 
E corroboram com o nosso entendimento, é o entendi-
mento do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 
de todas as instâncias que analisaram o caso. 

O relatório final da CPMI dos Correios concluiu 
que o Deputado José Janene participou do esque-
ma do mensalão, podendo ter incorrido em crime 
eleitoral, crime de sonegação fiscal e em crime de 
sonegação passiva. 

Em denúncia apresentada ao Supremo Tribunal 
Federal pelo Sr. Procurador-Geral da República, nos 
autos do Inquérito nº 2.245, é imputado ao represen-
tado, Deputado José Janene, a prática de crimes de 
quadrilha, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
cometidos em razão do seu envolvimento no esquema 
do mensalão.

Na defesa apresentada pelo Representado no 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar também fo-
ram invocadas 2 preliminares processuais: inépcia da 
representação e cerceamento de defesa, quais tam-
bém não podem prosperar.

A primeira preliminar, inépcia da representa-
ção, fundamenta-se na alegada ausência de requi-
sitos formais da representação. Tais óbices não têm 
fundamento. 

A ação do Deputado Representado foi perfeita-
mente descrita na representação, o que permitiu plena 
compreensão da acusação formulada, tanto que foi 
apresentada a defesa técnica completa, subscrita por 
procurador regularmente constituído. 

Ademais, ainda que fosse verdadeira a alegada 
ausência de requisitos formais da representação, o 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que tal ausência 
não acarreta inépcia da representação em processo 
disciplinar parlamentar. 

Em nosso socorro, podemos invocar acórdão 
proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 
23.529-2/DF, da lavra do Ministro Octávio Gallotti, do 
qual destacamos o seguinte excerto: 

“Quanto à ausência de requisitos formais 
da Representação, cumpre ressaltar que estes 
requisitos são inerentes apenas ao libelo acu-
satório penal e não aos procedimentos admi-
nistrativos, político-disciplinares, tal como o de 
cassação de Parlamentares. Nesses casos, o 
que se faz imprescindível é agir-se com estrita 
obediência ao procedimento estabelecido no 
Regimento Interno da Câmara (...)”

Conclui o ilustre Ministro. 
Ressalte-se que a representação, assim como o 

processo disciplinar instaurado neste Conselho, atende 
às normas regimentais pertinentes. A representação 
foi formulada por autoridade competente, a Mesa Di-
retora da Câmara dos Deputados, e o processo disci-
plinar foi instaurado pelo Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, consoante o previsto no 
Código de Ética desta Casa e em seu Regulamento. 
No prazo regimental, o Representado recebeu notifi-
cação para apresentar defesa, acompanhada de cópia 
da respectiva representação e dos documentos que a 
instruem, dando conseqüência a essa notificação com 
a apresentação de sua defesa técnica.

Já a segunda preliminar invocada, cerceamento 
de defesa, também não tem qualquer fundamento. O 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sempre as-
segurou ao Deputado Representado o direito de ser in-
formado dos fatos puníveis que lhe foram imputados. 

O Deputado José Janene foi notificado na pessoa 
de seu procurador, que apresentou poderes para tal, 
notificação esta que se fez acompanhar de cópias da 
respectiva representação e dos documentos instrutó-
rios, como exigido no art. 14, § 4º, inciso II, do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, em concomitância com 
o art. 7º do Regulamento do Conselho.

Em todas as etapas do processo, deu-se ao Re-
presentado a oportunidade de manifestar-se, pessoal-
mente ou por intermédio dos seus advogados, esses, 
aliás peticionaram à saciedade, mesmo para solicitar 
a suspensão do feito e para oferecer defesa técnica, 
o que demonstra estreito contato profissional com o 
Representado.

Não podemos deixar de assinalar que toda atu-
ação dos advogados constituídos, visando inviabilizar 
o comparecimento do representado ao Conselho para 
os atos processuais, não passam de uma estratégia 
de defesa, o que não se confunde com cerceamento 
de defesa.

Aliás, este ponto foi reafirmado em acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, em mandado de seguran-
ça impetrado pelo próprio Representado, Deputado 
José Janene, contra atos do Presidente do Conselho 
de Ética, em voto da lavra do Ministro Gilmar Mendes. 
Diz o Ministro: 

“A ausência pessoal do acusado, sal-
vo se a legislação aplicável à espécie assim 
expressamente o exigisse, não compromete 
aquela função pelo patrono por ele, pesso-
al e especificamente, escolhido para o feito, 
mormente se considerados os meios de co-
municação atualmente existentes e a plena 
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capacidade intelectual e de expressão manti-
da pelo paciente”.

O fato é que ao Representado asseguraram-se todos 
os direitos e garantias constitucionais e processuais. 

Em suma, do exame de todas as provas colhi-
das pelas mais distintas fontes, restou provado que o 
Partido dos Trabalhadores repassou valores em espé-
cie e não contabilizados ao Partido Progressista, em 
2003 e em 2004. 

Restou provado que o Representado, Deputado 
José Janene, juntamente com o Deputado Pedro Cor-
rêa, ambos dirigentes nacionais do PP, autorizavam 
o Sr. João Cláudio Carvalho Genu, funcionário da 
Liderança do PP na Câmara dos Deputados, a reco-
lher elevadas quantias em dinheiro, que o Partido dos 
Trabalhadores, por intermédio do empresário Marcos 
Valério, disponibilizava ao PP. 

Restou provado que a Sra. Simone Vasconcelos, 
Diretora Financeira da agência de publicidade SMP&B, 
repassava o dinheiro a João Cláudio Genu, em malas 
ou sacolas, dentro da própria agência do Banco Rural, 
em Brasília, no hotel Grand Bittar onde se hospedava 
ou na sede da empresa SMP&B. Os valores recebidos 
pelo Sr. Genu eram entregues no Partido Progressista, 
no 17º andar do Anexo I do Senado Federal.

O Deputado Pedro Corrêa, em depoimento cons-
tante dos autos, confirmou que o PP recebeu 700 mil 
reais por meio do chamado valerioduto. O Sr. Genu 
também confessou o recebimento de valores nesse es-
quema, alegando, porém, não saber a quantia exata.

Em sua defesa prévia, confessou o Representa-
do que efetivamente autorizou o Sr. Genu a receber 
valores em espécie. Declara:

“39. Na realidade, a conduta do Acusa-
do resumiu-se em autorizar o servidor João 
Cláudio Genu a transportar os recursos resul-
tantes de operação previamente ajustada por 
dirigentes partidários, sem qualquer cunho ou 
conotação de ilicitude”.

Palavras do Deputado Representado.
Já os depoimentos das testemunhas do processo 

movido contra o Deputado Pedro Corrêa – Sr. Valmir 
Campos Crepaldi, Senador Sibá Machado, Dr. Paulo 
Goyaz, Deputado Mário Negromonte – no Conselho 
de Ética, de certa forma, confirmam as versões apre-
sentadas para os fatos pelo ora Representado e pelo 
próprio Deputado Pedro Corrêa.

Assim, alegaram os referidos Deputados do PP 
que os valores recebidos foram pagos ao advogado 
Paulo Goyaz a título de honorários advocatícios. O 
Partido dos Trabalhadores no Acre teria provocado a 
propositura de ações judiciais contra candidatos do 

PP, contestando o resultado de pleitos eleitorais. Um 
dos eleitos, Deputado Narciso Mendes, acabou tendo 
seu mandato cassado. O segundo eleito pelo PP, o 
Deputado Ronivon Santiago, teria procurado a dire-
ção nacional do seu partido, solicitando ajuda finan-
ceira para pagar honorários advocatícios. Nesse con-
texto, o Partido Progressista, que negociava o apoio 
ao Governo, teria colocado na mesa de negociação a 
necessidade de o Partido dos Trabalhadores fornecer 
os recursos necessários para que o Partido Progres-
sista pudesse pagar os honorários advocatícios devi-
dos por seu Deputado Ronivon Santiago, com cerca 
de 38 processos pendentes no Judiciário, movidos ou 
instigados pelo Partido dos Trabalhadores.

Assinale-se que, com base nesses mesmos fa-
tos, nessas tratativas financeiras entre o PP e o PT, 
o Deputado Pedro Corrêa teve seu mandato cassado 
pela composição plenária da Câmara dos Deputados. 
A relação espúria entre o Partido dos Trabalhadores e 
o Partido Progressista, que era dirigido, dentre outros, 
pelo Deputado José Janene, foi revelada na ocasião, 
restando evidente a doação de dinheiro ilegal entre os 
partidos envolvidos e a responsabilidade da direção 
do Partido Progressista.

Registre-se que desde a cassação do mandato 
do Deputado Pedro Corrêa muito mais foi apurado no 
Congresso Nacional, por meio da CPMI dos Correios 
e pela Procuradoria-Geral da República, nos autos 
do Inquérito nº 2.245 sobre o esquema do mensalão. 
Descortinou-se toda a rede que envolvia os Parlamen-
tares e partidos políticos que vendiam apoio ao Go-
verno. Essa rede era formada pela direção do Partido 
dos Trabalhadores à época e por outros intermediários 
que também se beneficiavam do esquema, definidos 
pelo Procurador-Geral da República como o núcleo 
operacional e financeiro, a cargo do esquema publici-
tário, comandado pelo Sr. Marcos Valério, e o núcleo 
financeiro que envolvia a Bônus Banval e outras insti-
tuições financeiras.

Como bem ressaltou o Deputado Carlos Sampaio, 
Relator do processo instaurado neste Conselho contra o 
Deputado Pedro Corrêa, não tem relevância, no caso, o 
montante de dinheiro transferido do PT ao Partido Pro-
gressista, por intermédio de Marcos Valério, no esquema 
do mensalão, nem sua destinação, se seria para pagar 
advogado ou cobrir despesas partidárias.

Com base na sustentação dessa tese, foi por 
esse mesmo fato, como já assinalado anteriormente, 
cassado o mandato do Deputado Pedro Corrêa.

Quanto ao repasse de recursos do Partido dos 
Trabalhadores ao Partido Progressista e a participação 
do Deputado José Janene, os fatos são incontroversos. 
O servidor João Cláudio Genu admitiu o recebimento 
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de valores em espécie, em nome do Partido Progres-
sista, e afirmou que sua conduta dependia sempre do 
aval dos Deputados José Janene e Pedro Corrêa. Os 
Deputados da cúpula do PP confirmaram essa ver-
são. Nesse sentido, destacamos trecho da defesa do 
Deputado Pedro Corrêa, quando diz: 

“(...) praticamente não há a menor con-
trovérsia sobre a matéria de fato. O núcleo dos 
fatos imputados está absolutamente sedimen-
tado numa prova incontroversa. 

Então, se não há necessidade de perquiri-
ção sobre circunstâncias em que ocorreram os 
fatos – porque elas estão muito claras; a prova 
é uníssona, é unânime –, resta-nos o espaço, 
então, de valorar politicamente essas condutas 
ou juridicamente essas condutas.” 

De todo o conjunto probatório dos autos, exsurge 
claramente a participação do Representado no esque-
ma denominado mensalão, qual seja, o de compra, pelo 
Partido dos Trabalhadores, de apoio político de Parla-
mentares e partidos ao Governo, utilizando-se do cha-
mado valerioduto, mecanismo de repasse de recursos 
pelas empresas de publicidade do Sr. Marcos Valério, 
por meio de instituições financeiras, no caso, o Banco 
Rural e as Corretoras Bônus Banval e Natimar.

A conduta indecorosa do Representado, Depu-
tado José Janene, está em “perceber, a qualquer títu-
lo, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da 
atividade parlamentar, vantagens indevidas”. Restou 
cabalmente provado que ocorreram os repasses em 
elevadas quantias em dinheiro ao Partido Progressista, 
sem contabilização e sem prestação de contas à Justi-
ça Eleitoral, provenientes do Partido dos Trabalhadores 
por meio das empresas do Sr. Marcos Valério, tendo 
o Deputado José Janene a responsabilidade pela di-
reção do Partido Progressista à época, como Primei-
ro Tesoureiro, inclusive para o que o Deputado Pedro 
Corrêa, Presidente do PP, afirmou em seu depoimento 
“procurar” e “conseguir” recursos para o partido polí-
tico. A informalidade dos saques junto às instituições 
bancárias envolvidas; a transferência das quantias 
sem prestação de contas ou comprovação da origem, 
em descumprimento da legislação; o testemunho do 
Sr. Marcos Valério, do Deputado Pedro Corrêa, do Sr. 
Genu, da Sra. Simone Vasconcelos; a defesa escrita 
dos Representado, que confessa sua participação 
na transferência de recursos em questão, são provas 
iniludíveis que revelam claramente o comportamento 
antiético e indecoroso do Deputado José Janene.

Conforme já salientado, não tem relevância para 
a caracterização da quebra de decoro o montante de 
dinheiro transferido de um partido para o outro, por 

intermédio do Sr. Marcos Valério no esquema do men-
salão, nem sua destinação. 

Essa tese prevaleceu no julgamento do processo 
e na cassação do Deputado Pedro Corrêa, por igual 
motivo, por igual fato.

No entanto, cumpre ressaltar que tanto o relatório 
final da CPMI dos Correios quanto a denúncia oferecida 
pelo Procurador-Geral da República são unânimes em 
afirmar que, ao Deputado José Janene, foi repassada, 
no mínimo, a importância de R$4,1 milhões (folhas 829, 
do volume 2, do Relatório Final da CPMI dos Correios; 
e folhas 99 a 104 da denúncia oferecida pelo Procura-
dor-Geral da República.

O diagrama 4, constante do Relatório Final da 
CPMI dos Correios, corrobora a tese de que os recur-
sos do valerioduto visavam à formação de um fundo 
para viabilizar a compra de apoio político, seja por 
meio de votações, seja por meio de migrações de 
Parlamentares.

Ainda nesse diagrama 4 há informação de que, a 
partir do final de abril até junho de 2004, observou-se in-
tenso fluxo de recursos para o PP, via Bônus Banval. Em 
aproximadamente 50 dias, a soma de R$6.644.450,00 
foi destinada ao referido partido.

Em virtude desses fatos, os Deputados José Ja-
nene, Pedro Corrêa e o Sr. João Cláudio Genu, dentre 
outros, estão incursos no art. 288 do Código Penal (cri-
me de quadrilha), art. 317 do Código Penal (crime de 
corrupção passiva) e art. 1º, incisos V, VI e VII, da Lei 
nº 9.613, de 1998 (crime de lavagem de dinheiro).

Importa observar, por oportuno, que o Deputado 
Pedro Corrêa, Representado no Processo nº 13, de 2005, 
que apurou os mesmos fatos que deram origem à pre-
sente representação contra o Deputado José Janene, foi 
– como salientado e reafirmado – cassado pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados, no dia 15 de março de 2006, 
por 261 votos favoráveis e 166 votos contrários.

Não pode também a defesa estribar-se na lici-
tude de utilização do fundo partidário do PP para pa-
gamento de parte das dívidas do Deputado Ronivon 
Santiago para com o advogado Paulo Goyaz, eis que 
o fundo partidário tem destinação definida em lei, que 
não prevê essa hipótese.

O pagamento de honorários advocatícios decor-
rentes de contrato particular entre o Deputado Ronivon 
Santiago e o advogado Paulo Goyaz não se subsume a 
qualquer das hipóteses enumeradas em texto de lei.

Sob a ótica do decoro parlamentar, a participação do 
Representado em condutas que consubstanciam ilícitos 
eleitorais – quiçá ilícitos penais, conforme será apurado 
na instância adequada – merece a censura, o repúdio e a 
reprovação irrestrita dos membros desta Casa, uma vez 
que contraria os padrões éticos e jurídicos do Parlamento 
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e da sociedade brasileira, denegrindo não só a pessoa 
do Deputado José Janene, mas toda a instituição. 

Não se pode conceber, no sistema representativo 
que adotamos, a ofensa à lei, o desrespeito às normas 
fundamentais do Estado Democrático de Direito por 
membro do Parlamento. A conduta indecorosa de um 
membro de Poder espraia-se irremediavelmente para 
macular toda a instituição a que pertence, atingindo 
o cerne da organização estatal, demandando pronta 
ação daqueles que devem impedir, pois responsáveis 
pelo controle e fiscalização, a contaminação dos Po-
deres constituídos, em prejuízo imensurável para o 
Estado brasileiro.

No curso da análise dos autos ficou patenteado 
que o Representado agiu livre, consciente e delibera-
damente, infringindo dispositivos do Código Penal, de 
Leis Especiais e das disposições expressas do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Depu-
tados, de seu Regulamento e da Constituição da Re-
pública, devendo tais condutas merecerem o repúdio e 
a repulsa da consciência geral dos cidadãos brasileiros 
aqui nesta Casa, por seus dignos e eminentes repre-
sentantes, que não pode nem deve omitir-se nem faltar 
à sua grave responsabilidade nesta hora de profunda 
consternação e geral indignação na busca da recupe-
ração do respeito e afirmação da instituição que detém 
a soberania do povo brasileiro, em nome da dignidade 
e da decência das instituições republicanas. 

Em face das provas dos autos e razões prece-
dentes, concluímos, em nome do Conselho de Éti-
ca, no sentido da procedência da Representação nº 
46, de 2005, nos termos do art. 55, inciso II, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 4º, inciso 
II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câ-
mara dos Deputados, e recomendamos, em nome do 
Conselho, ao Plenário, a aplicação ao Deputado José 
Janene da penalidade de perda do mandato, nos ter-
mos do projeto de resolução apresentado, que está à 
disposição de todos os Srs. Deputados e de todas as 
Sras. Deputadas. 

Este é o nosso voto conclusivo, Sras. e Srs. 
Deputados.

A V.Exas. a soberania da decisão.
Muito obrigado.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 
1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Marcelo Leal, advogado do Depu-
tado José Janene, por 25 minutos.

O SR. MARCELO LEAL – Exmo. Sr. Presidente 
desta Casa, Exmo. Sr. Relator, Deputado Jairo Carneiro, 
Sras. e Srs. Deputados, em algumas religiões, quando 
se convida alguém para conhecer o templo daquele 
que não professa a mesma religião, o convidado se 
obriga a pedir licença, a pedir permissão. E ele pede 
licença a Deus, que é o dono supremo do templo, e 
também aos homens que o administram. 

É por isso que, ao assomar a esta tribuna, que-
ro pedir licença, primeiro, ao povo brasileiro, detentor 
de todo mandato Parlamentar; em segundo lugar, a 
cada um dos Srs. Deputados, na pessoa do Presiden-
te desta sessão.

Tenho absoluta consciência de que esta tribuna, 
na verdade, não foi feita para o advogado, mas, sim, 
para aquele detentor do mandato Parlamentar, aquele 
que foi eleito pelo voto popular. 

Mas se venho à tribuna neste momento, assim o 
faço porque aquele que detém o mandato Parlamentar 
não pode se fazer presente neste instante, não por sua 
vontade, mas porque encontra-se absolutamente inca-
pacitado. Aquele que luta pela manutenção de sua vida 
não pode lutar pela manutenção de seu mandato.

É por isso que me coloco nesta tribuna na abso-
luta condição de advogado. E quando falo advogado 
refiro-me à mais ampla acepção desta palavra, que 
vem do latim advocatus e que significa colocar-se no 
lugar de outra pessoa, ser a voz dessa outra pessoa, 
falar em nome dessa pessoa, falar em nome de seu 
Representado, enfim, responder àquilo que talvez o 
Deputado José Janene ainda não tenha respondido no 
curso deste processo, em razão de sua incapacidade, 
seu estado de saúde. 

Quero lembrar carta de Padre Antônio Vieira, cujo 
excerto revelava: “É coisa tão natural o responder que 
até os penhascos duros respondem e para as vozes 
há ecos. Pelo contrário, é tão grande a violência de 
não responder que aos que nasceram mudos fê-los a 
natureza também surdos, porque se ouvissem e não 
pudessem responder rebentariam de dor”.

Esta é a dor por que passa neste momento o 
Deputado José Janene, qual seja a de não poder as-
somar a esta tribuna e, de voz própria, comparecer a 
este Plenário para fazer a sua defesa pessoal.

Assim o digo contra a própria vontade do Re-
presentado, porque esta defesa não quis gerar cons-
trangimento à própria Casa de ver um de seus pares, 
um de seus Deputados comparecer a esta tribuna de 
cadeira de rodas, sob atendimento médico, em razão 
de sua incapacidade física.

O Deputado José Janene é portador de grave 
cardiopatia e sobrevive com cerca de 30% de sua ca-
pacidade coronária.
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Para que V.Exas. tenham uma idéia, abaixo dessa 
capacidade será o Deputado obrigado a submeter-se a 
transplante cardíaco. Submeteu-se, também, a diversos 
tratamentos, sendo os dois últimos de transplante de 
células-tronco, tratamento novo, revolucionário, ao qual 
o Deputado recorreu como última esperança antes de 
se ver na fila de transplante cardíaco.

Ouvi pelos corredores que muitos Deputados tal-
vez não acreditem na situação de saúde do Deputado 
Janene, mas não peço que acreditem em mim, porque 
sou advogado de S.Exa., acreditem no Serviço Médico 
desta Casa, que, por diversas vezes, atestou tal incapa-
cidade por perícia que, inclusive, alicerçou seu pedido 
de aposentadoria. E foi exatamente pela má condição 
de saúde que a voz do Deputado foi calada.

O Deputado José Janene, em momento algum, 
teve oportunidade de ser ouvido pelo Conselho de Ética. 
É verdade que tentou um mandado de segurança e ali 
se alegou essa impossibilidade. E o Supremo Tribunal 
Federal, em outras oportunidades, trago aqui voto do 
Ministro Celso de Mello, no HC nº 67.755, decidiu: “A 
presença do acusado – digo acusado, não o advoga-
do – e sua participação pessoal nos atos processuais 
constituem expressão concreta do direito de defesa, 
perspectiva global da função defensiva, a autodefesa 
da parte e a defesa técnica do advogado.” Significa 
que não basta a presença do advogado, é necessá-
ria também a presença do acusado, para que possa 
realizar a sua autodefesa. A presença do advogado, 
aliás, é matéria de cunho constitucional, porque en-
contra-se esculpido no art. 8, inciso I, do Pacto de São 
José da Costa Rica, que, por ter natureza de direitos 
humanos, encontra-se incluído, também, como Texto 
constitucional. E diz o texto: “Toda pessoa tem direito 
a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial.” E foi essa garantia consti-
tucional violada, porque não teve oportunidade de se 
manifestar neste processo.

Mas alega a acusação de que isso não foi proble-
ma, porque, afinal de contas, o Deputado teve defesa 
técnica, ela foi representada por advogado. E, em dado 
momento, se chegou a dizer que a defesa se utilizou de 
todos os recursos, como se fosse feio, como se fosse 
errado o advogado buscar utilizar de todos os recursos 
que possui na defesa de seu constituinte. O fato é que 
a defesa se utilizou de todos os recursos que tinha a 
sua disposição, mas não se utilizou do principal recurso 
que teria: o direito de comunicação com o próprio clien-
te. O Deputado José Janene, em diversos momentos, 
estava impossibilitado de se comunicar.

Quando o encontrávamos, estava descendo do 
avião em cadeira de rodas e com dificuldade de se 

expressar. Foi proibido, por determinação médica, de 
tratar desse assunto sob risco de comprometer sua 
própria saúde e sua vida. 

É por isso que a defesa, exercida por esse ad-
vogado, foi uma defesa, eu diria, formal. Uma defesa 
alegórica e feita, muitas vezes, às cegas. E não é essa 
a defesa que o Texto constitucional se refere quando 
diz da ampla defesa, da garantia do contraditório. Isso 
me faz recordar um trecho da história forense em que o 
grande advogado Chauveau -Lagarde foi chamado para 
fazer a defesa da Rainha Antonieta. Eram tempos de 
revolução e ninguém queria fazer a defesa da rainha. 
Então, se buscou dentro dos próprios revolucionários 
um advogado que o fizesse.

Lagarde, então, assume aquele múnus que é 
o múnus público do advogado de defesa e o exerce 
com toda a competência, a tal ponto que os próprios 
revolucionários lhe procuraram e falaram: “Lagarde, 
mas você não é um revolucionário? E ele respondeu: 
“Antes de ser um revolucionário, sou um advogado e 
tenho meu compromisso com a defesa.” 

E exatamente nesse sentido é que a defesa foi 
exercida, sem jamais se descurar de qualquer prazo 
ou de todas as oportunidades de defesa, mas foi uma 
defesa alegórica, formal, porque se furtou o contato 
pessoal com o paciente, que, efetivamente, poderia ter 
sido levado ao exercício amplo da defesa nos termos 
constitucionais. 

Mas o pior que se tem nessa discussão de hoje 
é que este Plenário se vê obrigado a decidir, a apre-
ciar o processo de cassação de quem tecnicamente 
já deveria ter sido aposentado. Explico. O Deputado 
José Janene ingressou com pedido de aposentado-
ria perante esta Casa antes do início do processo no 
Conselho de Ética. Ingressou não porque ele queria a 
aposentadoria, mas porque estava incapacitado para 
o exercício parlamentar. Volto a repetir: não confiem 
neste advogado. Ele ingressou com o pedido com base 
em atestado médico desta Casa, que atestou sua in-
capacidade para o exercício parlamentar. 

A partir daquele momento, havendo ingressado 
com o pedido antes do início do processo no Conse-
lho de Ética, ele já tinha direito de se ver aposentado. 
Acontece que o processo se protelou no tempo, e até 
hoje não foi apreciado. Ora, a demora para a aprecia-
ção do processo não faz com que ele perca o direito à 
aposentadoria. Mais do que isso, não estamos falando 
de ato discricionário da autoridade, que possa aposen-
tá-lo ou não por sua vontade, mas de ato vinculado. 
Vinculado a quê? A um parecer técnico, o qual dizia 
que José Janene não tinha condição de continuar a 
exercer o mandato. Logo, não cabe discricionariedade. 
Diante dessa situação, portanto, deveria e tem de ser 
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aposentado. Em sendo aposentado nessas condições 
e havendo o pedido sido antes do início desse proces-
so, esse processo é natimorto, porque este Plenário 
vai julgar o processo de cassação de quem já deveria 
estar aposentado. Nessas condições o processo não 
poderia existir.

Mais uma vez, não confiem em mim. Digo com 
base naquilo que afirma Maria Sylvia  Zanella Di Pietro, 
uma das maiores constitucionalistas deste País:

“Em determinadas hipóteses, não há 
dúvida. A lei usa conceitos técnicos que de-
pendem de manifestação de órgão técnico 
– no caso, o setor de saúde desta Casa –, não 
cabendo à administração pública mais do que 
uma solução jurídica válida. 

Assim, quando a lei assegura o direito à 
aposentadoria por invalidez, a decisão da ad-
ministração fica vinculada a laudo técnico – o 
laudo de saúde desta Casa – fornecido pelo 
órgão especializado, competente, que concluirá 
sobre a invalidez ou não para o trabalho. Vejam 
que o exemplo se amolda como uma luva ao 
caso presente. Não resta qualquer margem de 
discricionariedade administrativa.” 

Por isso que, lamentavelmente, este Plenário irá 
apreciar pedido de cassação de quem de há muito já 
deveria ter sido aposentado e sequer deveria estar 
sofrendo este suplício, a sessão de hoje, e que, sem 
dúvida alguma, expõe-se da maneira mais ampla de 
toda a sua vida pública. 

Finalmente, chegamos ao mérito da questão. 
A acusação funda-se no relatório parcial e con-

junto da CPMI dos Correios e da compra de votos. 
Qual é exatamente a acusação? Diz a acusação que 
o Deputado José Janene teria recebido 4 milhões e 
100 mil reais via valerioduto. Teria recebido a partir de 
Simone Vasconcelos, que seria uma das secretárias 
ligadas a Marcos Valério, e, nessa medida, teria se 
apropriado de dinheiro indevido. Nessas condições, 
teria infringido o dever ético. Por essa razão, entende 
a acusação que ele deveria ser cassado. 

Na verdade, o que restou provado foi o depoi-
mento de João Cláudio Genu, assessor da Liderança 
e, portanto, assessor de José Janene. Quando ouvi-
do perante a Polícia Federal, João Cláudio Genu con-
firmou que, de fato, em alguns momentos recebeu o 
telefonema do próprio Deputado, que o orientava a 
receber determinado dinheiro e entregá-lo na sede 
do partido. 

Ora, mas para que servia esse dinheiro? Os autos 
contam; os autos não mentem; os autos são incontes-
tes. Na verdade, no início do ano de 2004, iniciou-se 

uma conversação entre a Executiva Nacional do PP e a 
Executiva do Partido dos Trabalhadores para que hou-
vesse apoio mútuo durante as eleições municipais. 

Nessa ocasião, no entanto, um impasse havia 
para que tal acordo pudesse ser realizado. Era justa-
mente o impasse ocorrido no Estado do Acre. É que 
um dos Deputados do PP, o então Deputado Ronivon 
Santiago, respondia a 36 ações no Supremo Tribunal 
Federal. Vou repetir, porque podem achar que os va-
lores são elevados, mas são 36 ações perante o Su-
premo Tribunal Federal. E estava, então, ameaçado da 
perda de seu mandato. 

O Partido Progressista é essencialmente de Depu-
tados. Hoje, o partido possui um Governador e um Se-
nador, mas, naquela época, todas as suas lideranças 
estavam concentradas nesta Casa. Eram 39 Deputados 
Federais no início daquela Legislatura. E é por essa 
razão que o Partido Progressista sempre zelou pelo 
mandato de cada um de seus membros.

O Deputado Ronivon Santiago, então, procura a 
liderança do partido e confessa a dificuldade que vinha 
passando para suportar economicamente o pagamen-
to e o custeio de seu advogado, que trabalhava em 36 
ações perante a Corte Suprema deste País.

E é importante ressaltar o trabalha já se havia ini-
ciado. O advogado Paulo Goiás já havia realizado inú-
meros procedimentos, diversas viagens, hospedagens 
em hotel, tudo o que vinha sendo reembolsado pelo 
Deputado. Mas, em dado momento, ele já não suportava 
mais o pagamento daquele débito. E, dentro daquele 
acordo que se tentava entre PT e PP, buscou-se uma 
forma de que o PT – que teria dado azo, através de 
seus membros locais do Acre, à propositura de todas 
as 36 ações – arcasse com o custeio do pagamento 
do advogado do Deputado Paulo Goyaz. 

Foi então que João Cláudio Genu, autoriza-
do pela Liderança do Partido Progressista, recebeu 
esse recurso, acreditando que vinha do Partido dos 
Trabalhadores. 

E aqui é importante ressaltar: até aquele momento 
não se tinha nenhuma notícia de Marcos Valério, não 
se falava em Simone Vasconcelos. Ah, mas pode-se 
dizer que o pagamento foi em espécie. O Partido Pro-
gressista estava suportando uma ação trabalhista, e, 
em razão disso, estava impedido de movimentar contas, 
porque todo o dinheiro que caísse em sua conta seria 
bloqueado por essa ação trabalhista. Esse dinheiro é 
recebido em espécie, não 4 milhões e 100 mil, mas 
700 mil reais, que foram pagos em 3 parcelas, duas 
de 300 mil reais e uma de 100 mil reais.

Por que digo isso? Porque as provas estão 
nos autos. Eu digo que as provas estão nos autos 
porque – pasmem, senhores – existem recibos nos 
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autos! E eu pergunto a V.Exas. que tramóia é essa, 
em que se dá recibo? João Cláudio Genu deu reci-
bo! Ninguém que faz algo escuso, que acredita que 
está praticando qualquer ato escuso, dá recibo! Mas 
os recibos estão nos autos! João Cláudio Genu deu 
recibo desses pagamentos! 

Mais do que isso, o advogado Paulo Goyaz tam-
bém emitiu Recibo de Pagamento de Autônomos, RPA. 
Consta dos autos, muito antes desses pagamentos, o 
reembolso de despesas de viagem, de hospedagem, 
de fotocópias, enfim, para o custeio do processo.

Quero lembrar a V.Exas. que, no recente es-
cândalo das sanguessugas, adotou-se um critério: o 
Deputado que tem, em primeiro lugar, depósito em sua 
própria conta corrente – não existe depósito na conta 
do Deputado José Janene –, o Deputado que tem de-
pósito na conta do assessor. Não existe depósito na 
conta do assessor de José Janene. 

Sei que muitos de V.Exas. se sentirão premidos, 
pressionados, porque a mídia quer a condenação, quer 
sangue. Não digo a opinião pública, mas a opinião pu-
blicada pode querer a cassação. Aqui estamos tratan-
do de mandato. Não adianta falar da vida pregressa, 
estamos tratando de um processo. A verdade é que 
nesse processo não existe prova. 

Diz-se que o mensalão é o pagamento feito para que 
Deputados do partido apóiem a base do Governo. Mas o 
que ocorre é que, na verdade, o apoio ao Governo Lula 
deu-se muito mais pelo Governo estar apoiando bandeiras 
históricas do Partido Progressista do que o contrário. Basta 
que se veja – reforma da Previdência, reforma tributária, 
bandeiras defendidas pelo Partido Progressista – que, em 
momento algum, se violentou para acompanhar o Governo. 
Mais do que isso, os Deputados do PP sabem que toda 
votação era precedida de reunião, registrada em ata, que 
se encontra anexada no processo. Essas atas demons-
tram a discussão havida dentro do partido, a liberdade que 
cada um tinha para votar de acordo ou mesmo contra o 
interesse do Governo naquele momento. Se coincidências 
ocorreram é porque coincidiam com o conteúdo progra-
mático do próprio Partido Progressista. 

E mais, falou-se também que o mensalão servi-
ria para cooptar membros de outros partidos para o 
próprio partido. Ora, vejamos o Partido Progressista, 
que iniciou com 49 Deputados: 26 ingressaram no 
partido, mas 20 saíram; um renunciou. Na época dos 
fatos, estava com 54 Deputados, o que é um número 
absolutamente condizente com a quantidade inicial 
naquele começo de mandato.

De maneira que não há prova, não há qualquer 
demonstração de que, primeiro: Janene tivesse rece-
bido qualquer valor; segundo, de que esses valores 
tenham servido para cooptar Deputados para a base 

aliada, ou para que votassem aliados com o Governo, 
o que em tese tipificaria a conduta dita, praticada no 
chamado mensalão.

É por essa razão que a defesa não tem a me-
nor dúvida ao dizer que não existe, em absoluto, 
justa causa para o prosseguimento desta ação. 
Quando falo justa causa, quero dizer que não há 
prova, não há elementos, e quando digo isso, eu 
não falo à-toa, mas com o próprio Código de Ética 
e Decoro Parlamentar na mão. O art. 5º, em seu 
parágrafo único, diz: “As condutas puníveis neste 
artigo só serão objeto de apreciação mediante pro-
vas”. Mediante provas. E as provas não se encon-
tram neste processo.

A razão de o próprio Código assim o prever – e 
nem precisaria, ninguém pode ser condenado se não 
houver provas para a condenação, mas não há pala-
vras inúteis na lei – é para que não haja o arbítrio. E 
aqui é preciso que se diga: muitas vezes se fala que a 
decisão é política, não é jurídica. Como se a decisão 
política pudesse ser uma deliberação qualquer, que 
não fosse amparada em provas. 

Na verdade, os estudiosos sabem que Direito e 
política, o jurídico e o político, na verdade são verso e 
reverso da mesma medalha. Talvez, no nosso sistema 
jurídico, seja um pouco mais difícil de enxergar do que 
no sistema anglo-saxão. O juiz dá a sentença e faz a 
lei, porque gera o precedente, e isso seria mais fácil 
de ser enxergado. Mas a verdade é que, seja o jurídi-
co, seja o político, eles dependem do Estado Demo-
crático de Direito. E o Estado Democrático prevê que 
ninguém pode ser condenado se não existirem provas 
que assim determinem.

Neste caso, em absoluto, as provas não existem.
Eu sei que V.Exas. talvez estejam se sentindo 

pressionados. Eu sei que, talvez, a mídia empulhe  

alguns com um determinado posicionamento. Mas eu 
peço a V.Exas. que analisem o caso concreto. O arbítrio 
pode abrir a porta para que, amanhã ou depois, qual-
quer um de V.Exas, ainda mais, quem sabe, aqueles 
de partidos menores, possam ser denunciados, num 
processo absolutamente sem provas, e serem con-
denados. Afinal de contas, a justificação é de que o 
processo é político.

Mas aí eu quero lembrar o perigo da passividade, 
nas palavras de Martin Niemöller:

“Primeiro, eles vieram atrás dos comu-
nistas. Eu não disse nada, porque eu não era 
comunista. Depois, vieram atrás dos judeus. 
Eu não disse nada, porque não era judeu. 
Depois, vieram atrás dos católicos. E eu não 
disse nada: sou protestante. Aí vieram atrás 
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de mim. E já não havia ninguém para falar em 
minha defesa.”

Esse é o perigo da passividade. É o perigo a que 
o arbítrio de um julgamento sem provas pode levar 
este Parlamento, que não pode ceder sequer à pres-
são da mídia.

Mais uma vez, não é o advogado de defesa quem 
fala. Eu trago uma lição de Ana María Lúcia Menezes 
Vieira, em Processo Penal e Mídia. Essa Promotora 
de Justiça já advertia dos perigos. 

Diz a Promotora: 

“O julgamento pela mídia é cruel, mas 
não menos cruel é o seu poder de injunção 
nos acontecimentos, nos fatos que estão sob 
investigação ou o que ela fez gerar. A notícia 
não visa apenas à informação. É importante 
intervir no curso dos acontecimentos.

Durante o desenrolar da trama, o meio 
de comunicação age como informante, par-
te acusatória e juiz. Chega a aconselhar, a 
advertir, indica o caminho do desfecho dos 
acontecimentos. 

Exemplos marcantes temos nas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito, formadas 
para investigar notícias de corrupção dentro 
de um órgão estatal, que surgiram por meio 
de notícias da imprensa. Como as reportagens 
sobre investigações de crimes condenam de 
antemão e os meios de informação se desinte-
ressam pelo resultado, nem mesmo uma even-
tual absolvição da mais alta Corte de Justiça 
do País teria o poder de isentar o acusado da 
culpa criada pela mídia.”

É isso, tenho certeza, que este Parlamento não 
permitirá. Este Parlamento terá coragem nas palavras 
daquele que talvez tenha sido o maior a ocupar a tri-
buna não da Câmara dos Deputados, mas do Senado 
Federal: Rui Barbosa, que disse:

“O tremer próprio é dos que se defrontam 
com as grandes vocações, e são talhados para 
as desempenhar. O tremer, mas não o descor-
çoar. O tremer, mas não o renunciar. O tremer, 
com o ousar. O tremer, com o empreender. O 
tremer, com o confiar. Confiai, senhores. Ousai. 
Reagi. E haveis de ser bem sucedidos. (...) Não 
hajais medo a que a sorte vos ludibrie. Mais 
podem que os seus azares, a constância, a 
coragem e a virtude...”

Inicio esta defesa trazendo uma lição de Padre 
Antônio Vieira. Quando ele dizia da importância da 
resposta, ele o fazia numa carta que escrevia comu-

mente a seus amigos. Essas cartas eram reproduzi-
das em diversas outras, que eram distribuídas a seus 
correspondentes. E nessa carta, na verdade, o que 
Padre Antônio Vieira pedia era que não lhe dessem 
resposta, porque ele já estava doente. Escrevia com 
o auxílio de um abade e já não podia mais responder 
aos apelos dos amigos. 

Ao contrário, o que se pretende neste julgamento 
é que esta Casa ouça os apelos do Deputado, ouça a 
voz finalmente do acusado, e faça justiça, como o úl-
timo bastião que resta a esse homem que hoje passa 
pelo momento mais difícil de sua vida, fazendo justiça 
e absolvendo-o da acusação que lhe foi formulada. 

É o que se requer.
Nada mais, Sr. Presidente. Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência informa a V.Sa. que, em face da ausência do 
Deputado José Janene, ainda lhe sobrou 1 minuto e 
30 segundos, e ainda haveria 25 minutos à disposição 
do advogado do Deputado José Janene. 

V.Sa. já concluiu, então concederei a palavra aos 
Srs. Deputados inscritos previamente para discutir a 
matéria, pela ordem de inscrição, observada a alter-
nância de quem falará a favor ou contra, nos termos 
regimentais. A intervenção de cada Parlamentar se 
restringirá ao tempo máximo de 5 minutos.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, praticamente em 
todos os processos de encaminhamento do Conselho 
de Ética, inscrevi-me para fazer o encaminhamento pe-
dindo a cassação do Deputado. Neste caso não quis 
me inscrever, porque o Deputado José Janene não 
está presente e não gostaria de falar na sua ausên-
cia, muito embora o Deputado tenha sido amplamen-
te defendido por seu advogado. Mas as comparações 
e as metáforas usadas não casam bem com a figura 
do acusado.

Realmente esta Casa do povo deveria ser um 
templo. E se assim o fosse, muita gente aqui seria chi-
coteada, como foram os vendilhões do templo. 

A citação de Padre Vieira também não cabe em 
relação ao acusado, porque Padre Vieira, em outras 
cartas, falava sobre o pecado da omissão. E esta 
Casa tem sido omissa em relação aos processos de 
cassação. 

Meu voto é abertamente pela cassação do Depu-
tado, como fiz com os outros.

Quero fazer um apelo aos Srs. Deputados inscritos 
para que passemos direto para a votação, abrindo mão 
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do processo de encaminhamento, em face da ausência 
do Deputado e de seu estado de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo 
a palavra ao Deputado Chico Alencar, por 5 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
este Plenário não teve coragem para exigir a agilidade 
da urna eletrônica para este decadente voto secreto. 
Tivesse sido aprovada há poucos dias, como quería-
mos, teríamos evitado esta aflição de todos.

Menos, por favor!
Depois de ouvirmos o nobre advogado – aliás, um 

tribuno em potencial, que merece disputar as eleições 
pelo PP – convém  trazermos aqui alguns elementos, 
muito rapidamente. 

Em primeiro lugar, este é o último processo de-
corrente do caso do mensalão, o 19º. Vamos livrar-nos 
disto. Outros problemas virão, porque a estrutura polí-
tica do Brasil chama a corrupção, atrai as malfeitorias, 
mas sobre esse caso este é o último. 

Em segundo lugar, trata-se de um processo que 
consumiu um tempo recorde: 1 ano e 50 dias. Tanto é 
que até os advogados puderam preparar-se com essa 
qualidade de oratória que nos foi mostrada aqui. E mais: 
o Conselho de Ética, que merece todo o nosso respeito, 
depois de examinar em profundidade o relatório do Depu-
tado Jairo Carneiro, já havia deliberado sobre o assunto 
há mais de 5 meses. Portanto, tivemos paciência. 

Talvez alguns nem quisessem que este julgamento 
acontecesse; queriam deixar que este ano acabasse, 
que esta Legislatura acabasse, para que se esquecesse 
tudo isso. Será por isso que agora não têm paciência 
para assistir a esta sessão?

Perdoem-me. Não tenho qualquer problema de 
consciência em argumentar aqui, não contra a pessoa 
do Sr. José Mohamed Janene, mas contra as malfeito-
rias que ele fez, que não serão eliminadas pela sua apo-
sentadoria, que ele pleiteou e não conseguiu obter. 

Se a aposentadoria fosse uma anistia para a vida 
de todo o mundo, provavelmente nossas prisões esta-
riam muito mais vazias do que estão hoje. 

O nobre advogado, ao lembrar aqui que também 
Maria Antonieta, no momento da sua derrota, precisou 
de um advogado, tendo escolhido um revolucionário 
que se dispôs a defendê-la com um brilhantismo inu-
sitado, afirmou afirm: “Antes de ser revolucionário, sou 
advogado”. Ora, é preciso que informemos ao advogado 
– um cidadão que mereceria buscar a representação 
política, dada a sua verve – que todos nós aqui, antes 
de sermos advogados, médicos, operários, banquei-
ros, bancários, lavradores, latifundiários, professores, 
somos representantes da população, e esse é o múnus 
que temos, uma delegação irrenunciável. Ninguém aqui 

pode ser corporativista. Ninguém aqui pode pensar 
apenas na própria profissão. 

Corrupto não passa recibo, foi o que quase disse 
o advogado, que deve trabalhar muito com essa gente 
e conhecer seus ardis. Ora, o recibo que o represen-
tante do PP, lá no Conselho de Ética – e eu testemu-
nhei essa situação, porque tive o privilégio de estar lá 
–, declara ter passado é referente ao valor de R$700 
mil. Mas tanto o Ministério Público quanto o próprio 
Conselho de Ética sabem que a negociação espúria 
das cúpulas partidárias, para espanto dos bons petis-
tas de então, representou uma transação de R$ 4,1 
milhões; há, portanto, muito dinheiro que não foi “reci-
bado”, que não foi autenticado, o que não significa que 
essa transação espúria não tenha acontecido.

Padre Vieira, que foi citado aqui à exaustão, dizia 
que até numa sociedade de ladrões há um mínimo de 
padrão ético. É isso que temos de buscar na política, 
porque está faltando o mínimo de padrão ético. Vir 
aqui para dizer que o Sr. Deputado José Janene – in-
dependentemente do seu estado de saúde, pelo qual 
todos rezamos – nada fez não tem nada a ver com 
essa história. Ele foi um dos artífices desse processo 
espúrio apelidado de mensalão, dessa barganha par-
tidária. Ele é um exemplo daquilo que um conterrâneo 
seu, o Deputado Affonso Camargo, um homem digno 
cujo nome menciono para mostrar que não há espíri-
to partidário algum nessa contenda, observou: que os 
políticos dos negócios são de uma composição, de um 
ramo muito diferente do dos políticos das idéias. 

O Deputado José Janene é um exemplar não 
muito raro, infelizmente, de cabeceira da política de 
negócios, da política do “toma lá, dá cá”. É sabido que 
ele não está envolvido só nesse processo. Há outras 
histórias na sua vida pública que não o ilustram. 

Senhores, estamos aqui para fazer o último jul-
gamento. Vejo no plenário o Deputado Nelson Trad, 
que disse muito bem, do alto da sua experiência, que 
toda Legislatura começa a ser gestada pela anterior. 
Se há podridão exalando de uma Legislatura anterior, 
a opinião pública, que não se fixa no 1º de fevereiro 
ou no 31 de janeiro, nas datas da nossa cronologia, 
começa a avaliar o futuro pelo presente. Tenho a con-
vicção de que esta Legislatura, Deputado Ricardo 
Izar, que sofreu tantos reveses ao longo dos últimos 2 
anos, há de se encerrar fazendo um julgamento sere-
no, isento, não sobre o estado de saúde do Deputado 
José Janene, pois isso não é argumento; não sobre 
o seu direito à aposentadoria, porque não se trata de 
questionar sua vida pessoal; mas sobre suas práticas 
dentro de um conjunto. 

O Conselho de Ética foi muito coerente, e o Depu-
tado Jairo Carneiro foi muito correto e exato. 
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(Manifestações no plenário.) 

Vou esperar. V.Exas. exigem de mim – eu que, 
mais do que um professor, sou um representante da 
população – o comportamento do bedel da escolinha, 
que, quando os alunos todos gritam e fazem barulho, 
também diz a eles: vou esperar; só libero a saída para 
o recreio quando se comportarem direito. Ora, franca-
mente! Isso é de um infantilismo tal, de um primarismo 
inaceitável no Congresso Nacional! Eu estava concluin-
do! Aliás, já teria concluído, não fosse por esses que 
estão gritando: “Chega! Chega! Chega!”

Agora concluo: para esta Legislatura se reerguer, 
ainda que sob o manto do voto secreto, que na elei-
ção anterior, pelo positivo – e não foi meu candidato 
–, mostrou que nem sempre um arranjo partidário re-
solve as coisas, é preciso que hoje mostremos que 
ainda há, não numa sociedade de ladrões, mas na 
sociedade da política, com suas contradições, o míni-
mo de padrão ético.

“Sim” ao relatório, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à segunda oradora inscrita, Deputada 
Luciana Genro. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, senhoras e senhores que acompanham 
esta sessão, a eloqüência do advogado do Deputado 
José Janene traz a esta tribuna a idéia de que o réu 
está sendo julgado sem o devido processo e sem di-
reito de defesa.

Casualmente, li hoje no jornal O Globo a repor-
tagem sobre o caso de uma mãe que, depois de uma 
longa peregrinação em busca de atendimento, viu sua 
filha de 1 ano morrer no hospital e logo em seguida foi 
arrastada para a prisão, sob a acusação de ter causa-
do a morte da criança colocando cocaína na mama-
deira. Essa mãe foi presa, foi brutalmente espancada 
na cadeia – nas cadeias há o hábito de espancar os 
autores de crimes hediondos como o assassinato de 
uma criança –, ficou detida por mais de 30 dias, e de-
pois o laudo médico mostrou que a criança não havia 
sido envenenada por cocaína; portanto, aquela mãe 
era inocente.

Entretanto, certamente esse não foi o caso do 
Deputado José Janene – que teve todas as oportunida-
des de se defender, inclusive por intermédio de seu bri-
lhante advogado –, pois foi constatado à evidência, como 
proclamado no relatório, que foi ele um dos artífices do 
mensalão, junto com um seu correligionário que foi um 
dos poucos cassados, o Deputado Pedro Corrêa.

Mas não ficarei surpresa se mais uma vez esta 
Casa se decidir pela absolvição de um Deputado en-
volvido no mensalão. Aliás, o Senado também está 

copiando essa “prática da pizza” da Câmara, pois ab-
solveu os 3 Senadores acusados de envolvimento no 
escândalo dos sanguessugas. Na verdade esse fato, 
que é provável que aconteça hoje nesta Casa, reme-
te-nos a um debate muito mais amplo e profundo do 
que a mera cassação do Deputado José Janene: o 
debate sobre a verdadeira, a profunda reforma políti-
ca necessária neste País, que passa por mudarmos 
as regras da decisão sobre quem deve e quem não 
deve ser cassado. 

Não é mais possível que os próprios Deputados 
julguem a si próprios. É preciso que a população tenha 
o direito de opinar sobre se um Deputado acusado de 
corrupção, ou um Deputado que não cumpriu seus 
compromissos de campanha, ou um Presidente da 
República que traiu seus eleitores, ou um Governador 
que cometeu alguma ilegalidade, se esse cidadão deve 
ou não continuar no mandato, assim como aconteceu 
na Venezuela, onde o Presidente Hugo Chávez, hoje 
reeleito, há 2 anos, se não me engano, teve o mandato 
referendado pela população.

Na reforma política, também é uma necessidade 
o debate sobre os financiamentos de campanha, que 
também estão relacionados com o escândalo do men-
salão. Existem mensalões ainda maiores e mais graves 
do que os que foram aqui revelados pelo escândalo 
que resultou no processo ora em julgamento, como o 
das empresas que bancam as campanhas eleitorais, 
agora revelado de forma transparente pelas prestações 
de contas. Aliás, as contas do Presidente Lula foram 
rejeitadas, pelo menos temporariamente, pelo Tribunal. 
Isso remete-nos à necessidade de uma profunda mu-
dança, para acabarem esses escândalos. Inclusive o 
Ministro Marco Aurélio Mello disse, 2 anos atrás, que 
o fato de haver doações de empresas ligadas a con-
cessionárias para campanhas eleitorais feria o espírito 
da lei, que se deveria evitar a promiscuidade entre o 
público e o privado, que foi o que vimos nas campa-
nhas de Lula e de Alckmin, e certamente em muitas 
outras: empresas ligadas a concessionárias do setor 
público praticando manobras para fazer doações por 
intermédio de suas subsidiárias. A Vale do Rio Doce e 
a Camargo Corrêa fizeram doações por intermédio de 
subsidiárias e sequer foram mencionadas no relatório 
do Tribunal Superior Eleitoral, o que demonstra a total 
promiscuidade entre o público e o privado, e também 
que o nosso sistema político está falido, absolutamente 
falido; a absolvição dos mensaleiros é uma prova disso, 
assim como as doações de empresas umbilicalmente 
ligadas ao setor público também são uma demonstra-
ção dessa falência.

Então, queremos aproveitar a oportunidade para 
registrar a nossa inconformidade com esse sistema, 
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que possibilitará – quem sabe? – a absolvição do 
Deputado José Janene, que já possibilitou a absol-
vição de vários outros envolvidos, que possibilita os 
escândalos cotidianos e os que vivenciamos a cada 
eleição, com a virtual compra de representantes po-
líticos, seja no Parlamento, seja no Poder Executivo, 
pelas grandes empresas detentoras de grande poder 
econômico no Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar em favor do parecer, e portanto pela cassação, 
concedo a palavra ao último orador inscrito, o ilustre 
Deputado Babá. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. BABÁ (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) 
– Srs. Deputados, companheiros trabalhadores, a uma 
hora destas o que restou do Padre Vieira deve estar 
num turbilhonamento por se sentir comparado a Jane-
ne. É um absurdo! É no mínimo ridículo! O advogado 
de defesa comparou o Padre Antônio Vieira a José Ja-
nene – que enriqueceu ilicitamente não apenas com 
o mensalão, mas desde seus tempos de Deputado na 
Assembléia Legislativa do Paraná, e como Deputado 
Federal aumentou seu patrimônio absurdamente –, e 
ainda se utilizou da doença do Deputado para tentar 
a sua absolvição!

Ora, Srs. Parlamentares, quando estava mon-
tando as tramóias no Paraná e aqui no Congresso 
Nacional, nesse vergonhoso escândalo do mensalão, 
alguma vez o Deputado José Janene preocupou-se 
com o fato de o dinheiro público que o enriqueceu ter 
feito falta a muitas crianças, que acabaram margina-
lizando-se ou morrendo, ou de o dinheiro também ter 
feito falta a muitos idosos ou a muitos doentes, que 
buscaram tratamento e acabaram morrendo à porta 
dos hospitais? Alguma vez preocupou-se com isso? 
Alguma vez preocupou-se com o fato de que foi o di-
nheiro público roubado que desenhou a trajetória do 
seu enriquecimento ilícito? Alguma vez, quando estava 
em sua piscina, ou em suas viagens ao exterior, cur-
tindo a vida com o dinheiro público, ele preocupou-se 
com a falta que esse dinheiro fazia para a educação 
das crianças, para os aposentados, para os idosos, 
para os doentes que comumente morrem às portas 
dos hospitais? Não! 

Agora o advogado quer que absolvemos o Depu-
tado José Janene porque ele está em situação grave 
de saúde. Isso não procede! O processo já se havia 
iniciado quando o Deputado José Janene – e isso 
apareceu nos jornais da época – foi fotografado cur-
tindo a vida. Ele não tinha então qualquer problema 
de saúde! Que não venha agora, ao depor, alegar 
problemas de saúde. Ele teve tempo suficiente para 

a sua defesa, e seus advogados não conseguem 
comprovar que ele não é corrupto!?

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitos 
Deputados participaram do mesmo jogo do Deputado 
José Janene. Alguns do Partido dos Trabalhadores es-
tiveram envolvidos, infelizmente para muitos petistas, 
nessa distribuição de dinheiro aos Parlamentares via 
valerioduto, que foi comandada pelo próprio PT. Vários 
deles a Câmara dos Deputados absolveu. 

Vamos aguardar o resultado desta votação. Nosso 
dever é para com a população brasileira, e não a mídia. 

O advogado vem à tribuna querendo culpar a mí-
dia pela corrupção do Deputado José Janene, como 
se fosse ela a grande responsável pelo mensalão. Ora, 
então a mídia deveria no mínimo divulgar como isso foi 
feito, mas não! E esse discurso de que “era a opinião 
da mídia” também foi utilizado na defesa de outros Par-
lamentares nesta Casa. Mas, Sras. e Srs. Deputados, 
basta que V.Exas. saiam às ruas para verem qual é a 
verdadeira opinião sobre o escândalo do mensalão.

Sr. Presidente, vamos aguardar a decisão da Câ-
mara dos Deputados. Espero que seja pela cassação, 
mas não temos garantia disso, mesmo estando mais 
do que comprovado que o Deputado José Janene e 
outros se utilizaram do dinheiro público.

O advogado do Deputado José Janene faz ques-
tão de dizer que os R$700 mil foram usados para de-
fender o Deputado Ronivon Santiago de 36 processos 
evidentemente ligados à corrupção. Ele orgulha-se de 
que o PP só tenha utilizado R$700 mil, dos R$4 mi-
lhões – que não anuncia aqui –, para defender outro 
corrupto que foi cassado! 

Portanto, isso não é justificativa. 
Quero concluir dizendo que a cassação do Depu-

tado José Janene não vai recuperar a moral deste 
Parlamento perante a opinião pública, mas é o mínimo 
que a opinião pública está esperando desta Casa; por 
isso, votarei “sim” ao relatório.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Mário Negromonte, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PP.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje aqui em nome 
da justiça. 
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Peço a atenção de V.Exas. para um fato que pre-
cisa ser devidamente esclarecido: o Deputado José Ja-
nene, com apenas 51 anos de idade, tem hoje menos 
de 30% da capacidade cardíaca. Ele vive à base de 
remédios, em dosagens máximas. Tem um desfibrila-
dor implantado no peito, operação essa realizada no 
INCOR, e submeteu-se a 2 transplantes de células-
tronco. Ao longo de 2 anos necessitou de 35 licenças 
médicas para tratamento da saúde, e mesmo assim a 
doença continuou agravando-se, gradativamente. 

Diante disso, e depois de passar pelo exame de 
duas juntas de perícia médica da Câmara dos Depu-
tados, nosso colega deu entrada a um pedido de apo-
sentadoria por invalidez para o trabalho, tudo dentro do 
que é determinado pela legislação que regulamenta 
esse benefício previdenciário. 

É importante que isto fique claro: o Deputado José 
Janene deu entrada a esse pedido antes da instaura-
ção da representação no Conselho de Ética. Mesmo 
assim, a representação foi protocolada depois da data 
do requerimento. 

O correto e justo seria conceder-lhe a aposen-
tadoria por invalidez para o trabalho, já que todos os 
pressupostos para a sua concessão foram cumpridos, 
sendo um dever, e não uma opção do administrador, 
praticar-se o ato, não sendo lícito que se determine 
qual será o momento mais oportuno.

Mesmo com o parecer da junta médica atestando 
“ser o periciando portador de doença prevista em lei 
(cardiopatia grave) e inválido para o trabalho”, mesmo 
a lei prevendo que nesse caso a aposentadoria é um 
dever, e não uma opção, não sendo facultado que se 
determine o momento para que ela seja concedida, o 
Presidente da Mesa Diretora emitiu parecer condicio-
nando a concessão da aposentadoria do Parlamentar 
ao término do processo de representação. 

É importante lembrar que anteriormente 2 Depu-
tados que tiveram o diagnóstico de cardiopatia grave 
obtiveram prontamente a aposentadoria. São eles o 
Deputado José de Abreu, de São Paulo, e o Deputado 
André Vicente Gomes. 

Criou-se assim uma restrição de direito não pre-
vista na norma, constitucional ou infraconstitucional, 
referente à matéria, com o pressuposto de continuar 
processando-se o Deputado.

Quero salientar outro fato: impossibilitado de com-
parecer ao Conselho por motivo de saúde, o Deputado 
José Janene indicou testemunhas que poderiam es-
clarecer os fatos para serem ouvidas em seu lugar. O 
Conselho de Ética, alegando que as testemunhas indi-
cadas já haviam prestado depoimento perante aquele 
Colegiado em outros casos semelhantes, não julgou 
necessário ouvi-las.

Ao longo dessa representação, ficou claro que pre-
valeceram as conveniências políticas e a necessidade 
de se dar uma satisfação às pressões da mídia. 

É patente o despropósito deste julgamento. Con-
fio na soberania, na independência e no sentimento de 
justiça deste Plenário para inocentar o representado e 
conceder-lhe finalmente a aposentadoria por invalidez, 
que lhe é legalmente devida desde 2005.

Assim, peço a cada um dos colegas um voto de 
justiça: votem “não” ao pedido de cassação do Depu-
tado José Janene.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o Parecer do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, pela perda do mandato parlamentar do Senhor 
José Mohamed Janene, nome parlamentar Deputado 
José Janene, em face da afronta ao art. 55, inciso II, § 
1º da Constituição Federal, combinado com o art. 4º, 
inciso II do Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados. 

PROCESSO Nº 10, DE 2005 
(Representação nº 46, de 2005)

Representante: Mesa da Câmara dos Deputados
Representado: Deputado José Janene
Relator: Deputado Jairo Carneiro

I – Relatório

Vem à análise deste Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar a Representação nº 46, de 2005, proposta 
pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados contra 
o Deputado José Janene por suposta prática de atos 
incompatíveis ao decoro partamentar e descumpri-
mento de deveres fundamentais do seu cargo (fls. 2 
do v. 1 dos autos).

Compete ao Conselho pronunciar-se quanto à 
procedência ou não da representação em tela, nos 
termos do art. 13, inciso IV, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

A representação em exame escora-se nas con-
clusões da Comissão de Sindicância criada por Ato 
da Presidência da Câmara dos Deputados, de 8-6-
2005, e destinada a apresentar Relatório a respeito 
de denúncias contidas no Processo nº 133.567/2005. 
Este, por sua vez, fundamenta-se no Relatório Parcial 
dos trabalhos das Comissões Parlamentares Mistas 
de Inquérito dos Correios e da Compra de Votos, que 
concluiu pela recomendação de propositura de repre-
sentação da Mesa Diretora perante este Conselho 
contra dezesseis deputados federais, dentre estes o 
Deputado José Janene, à época líder do Partido Pro-
gressista na Câmara dos Deputados.
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Em breve síntese, o Relatório Parcial das citadas 
CPMIs concluiu pela existência de um esquema de 
recebimento de dinheiro por parlamentares e dirigen-
tes de partidos que integram a base de sustentação 
do governo na Câmara dos Deputados, denominado 
“mensalão”. O Deputado José Janene seria um dos 
parlamentares envolvidos no referido esquema, por 
ter recebido, por intermédio de seu assessor João 
Cláudio Genú, quantias em dinheiro provenientes de 
empresas do Sr. Marcos Valério Femandes de Souza, 
gestor do esquema, e de acordo com orientações do 
Sr. Delúbio Soares, tesoureiro do PT.

Entre as provas examinadas nas citadas CPMI 
está depoirnento do Sr. João Cláudio Genú na Polícia 
Federal, no qual declarou que em algumas ocasiões 
recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção 
do Partido Progressista. O recebimento se dava da 
seguinte forma: os Deputados José Janene e Pedro 
Corrêa passavam-lhe a informação sobre a necessi-
dade de receber o dinheiro. Após receber a orienta-
ção expressa dos referidos deputados, o Sr. Genú ia 
à agência do Banco Rural no Brasília Shopping rece-
ber o dinheiro das mãos da Srª Simone Vasconcelos, 
diretora financeira da SMP&B, uma das empresas do 
Sr. Marcos Valério.

Há, ainda, lista fornecida por Marcos Valério à Pro-
curadoria-Geral da República, na qual consta que o Depu-
tado José Janene recebeu, por intermédio do Sr. Genú, 
a quantia de R$4,1 milhões, nas seguintes datas:

17-9 a 15-10-2003  R$1.000.000,00
6-1-2004    R$200.000,00
13-1-2004   R$200.000,00
20-1-2004   R$200.000,00
25-3-2004   R$300.000.00
26-4-2004   R$1.200,000,00
5-7-2004    R$1.000.000.00

A Comissão de Sindicância da Câmara dos Depu-
tados, por sua vez, ratificou os termos do referido 
Relatório Parcial, acolhendo a recomendação de pro-
positura das representações contra os Deputados en-
volvidos no esquema aludido. Esclareceu que o Depu-
tado José Janene, por motivo de doença, não prestou 
depoimento naquele órgão, tendo-se manifestado por 
escrito no sentido de que desconhecia o tal esque-
ma, mas reconhecia que R$700.000,00 teriam sido 
disponibilizados pelo PT para o PP e destinados ao 
pagamento de honorários ao advogado do Deputado 
Ronivon Santiago.

Em 17-10-2005, o Presidente deste Conselho, 
Deputado Ricardo Izar, instaurou o Processo disci-
plinar ora relatado, designando Relatora da matéria 
a Deputada Ângela Guadagnin e determinando a 
notificação do Representado, para apresentar sua 

defesa escrita, com fulcro no art. 14, § 4º, inciso II, 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c art. 7º, 
inciso III, do Regulamento do Conselho (fls. 18-A e 
19 do v. 1 dos autos).

Não sendo posslvel a este Conselho notificar o 
Representado, em razão de licença para tratamento 
de saúde, foi solicitado éPresidência da Casa esclare-
cimento quanto aos procedimenlos que deveriam ser 
adotados a fim de afastar qualquer prejuízo na trami-
tação do Processo disciplinar. Em atenção à solicita-
ção deste Conselho, em 16-11-2005, a Presidência da 
Casa, por meio do Oficio SGM/P nº 2.068/06, sugeriu a 
citação do Representado, no local onde se encontrava, 
por um servidor do Conselho de Ética, acompanhado 
de um médico, integrante do corpo médico da Câma-
ra dos Deputados, ao acolher parecer da Assessoria 
Jurídica da Secretaria-Geral da Mesa (fls. 4 a 6 do v. 
2 dos autos).

Tais providências, contudo, não precisaram ser 
adotadas, eis que o advogado constituído peto Re-
presentado compareceu ao Conselho de Ética, tendo 
recebido a referida notificação, em 15-12-2006.

Apresentada defesa escrita do Deputado José 
Janene, no prazo regulamentar, os ilustres defensores 
do Representado alegam, em preliminar, que (fls. 395 
a 413 do v. 3 dos autos):

5. O delicado estado de saúde do Representado 
impedia até mesmo que o Representado recebesse no-
tificação pala responder ao presente processo ético.

6. No entanto, em razão da pressão exercida pela 
mídia que insistentemente tentava vincular sua ausência 
às atividades parlamentares como forma de se furtar 
a responder o presente processo, o Representado se 
deu por notificado através de seus advogados, como 
forma de preservar sua saúde e ao mesmo tempo ma-
nifestar respeito por este Conselho, que também sofria 
os ataques da imprensa.

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

8. A apresentação de defesa técnica, por sua vez, 
não supre a necessidade de que o próprio parlamentar 
possa prestar interrogatório e se defender pessoalmen-
te das acusações que lhe são imputadas.

9. Por esta razão, deve o presente procedimento 
ser suspenso, até que o Representado tenha condições 
de saúde de ser ouvido pelo Conselho, o que se dará 
com o término de sua licença de saúde.

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

13. O prosseguimento do feito, nestes condições, 
violo flagrantemente a garantia do devido processo legal 
e seus corolários da ampla defesa e do contraditório.

...............................................................
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19. O Acusado, no entanto, jamais praticou qual-
quer ato ilegal ou que pudesse ferir o decoro desta 
Casa.

...............................................................
21. É essencial que a representação descreva, 

com precisão, em que consistiu o fato que importaria 
em quebra de decoro parlamentar, sob pena de se ver 
o Parlamentar obrigado a presumir o conteúdo da acu-
sação, diante da circunstância da omissão existente 
na representação.

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

23. No caso em tela, a proposta de representa-
ção exaure-se em referências vagas a dispositivos da 
Constituição Federal e do Código do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, sem declinar em que teria 
consistido a respectiva violação alegada.

24. Na verdade, de maneira genérica, foi efe-
tuado o enquadramento de 18 Deputados Federais 
acusados com base nos incisos I, IV e V do art. 4º do 
CEDP (...).

26. Da leitura de ambos os relatórios não se 
pode concluir qualquer uma desses condutas, razão 
pela qual é flagrantemente inepta a representação 
apresentada.”

No mérito, em defesa acerca dos fatos descritos 
pela Comissão de Sindicância e que dão suporte á 
Representação em análise, argumentam:

27. Ao contrário do afirmado no Relatório da Co-
missão de Sindicância, o Acusado jamais recebeu, 
para si ou para outrem, qualquer importância que ti-
vesse conhecimento que procedesse das contas do 
Sr. Marcos Valério, em especial a mencionada quantia 
de 4,1 milhões de reais.

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

29. Não por outro motivo, o Partido Progressista 
tem atuado em conjunto com o próprio parlamentar 
na preservação de seu mandato, inclusive custeando 
o pagamento de advogados para a defesa de Depu-
tados que respondem a processos perante o Supremo 
Tribunal Federal.

30. Foi exatamente o que ocorreu com ex-Depu-
tado Ronivon Santiago que respondia a 36 ações pe-
rante o Supremo Tribunal Federal, na sua maioria fo-
mentada por denúncias que partiam de membros do 
Partido dos Trabalhadores do Estado do Acre.

31. Essa situação, no entanto, acabou se reve-
lando conflituosa com o pensamento da executiva na-
cional do PT que pretendia o apoio do PP nas eleições 
municipais de 2004.

32. Em razão desta aparente contradição, a 
representação Nacional do Partido dos Trabalha-
dores se comprometeu a efetuar o pagamento dos 

honorários do advogado Paulo Goyaz (OAB/DF nº 
5.214), que atuava na defesa das ações promovi-
das contra o Deputado Ronivon Santiago perante 
o Supremo Tribunal Federal.

33. No total foram pagos R$700.000,00 (setecen-
tos mil reais) em três parcelas, sendo as duas primei-
ras de R$300. 000,00 (trezentos mil reais) e a última 
de R$100.000,00 (cem mil reais).

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

39. Na realidade, a conduta do Acusado resu-
miu-se em autorizar o servidor João Cláudio Genu 
a transportar os recursos resultantes de operação 
previamente ajustada por dirigentes partidários, sem 
qualquer cunho ou conotação de ilicitude.

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

41. Os valores apenas não foram contabilizados 
porque o PT acabou por não informar quem seria o 
doador da importância, havendo o acusado tomado 
conhecimento de sua origem apenas após o depoi-
mento do Sr. Marcos Valério afirmando que tais valores 
seriam fornecidos por suas empresas.

Ao final, os defensores pleiteiam:

a) a suspensão do procedimento até o 
término a licença para tratamento de saúde, 
sob a alegação de que o Representado sofre 
de grave cardiopatia, em razão da qual subme-
teu-se a tratamento experimental de transplan-
te de células-tronco e a implante de aparelho 
marca-passo e desfibrilador;

b) o reconhecimento da inépcia da repre-
sentação e conseqüente arquivamento do feito, 
sob a alegação de que os delitos imputados 
ao Representado não passam de mera ilação 
despropositada, sem qualquer base empírica 
que legitime a pretensão;

c) no mérito, seja a Imputação julgada 
improcedente, com a absolvição do Repre-
sentado.

Na defesa, foram arroladas dez testemunhas, o 
que contraria o disposto no art. 8º do Regulamento do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, segundo o 
qual o rol deve conter o máximo de cinco testemunhas. 
Em 25-1-2006, atendendo solicitação do Conselho, o 
Representado selecionou cinco testemunhas, das dez 
inicialmente indicadas.

Em 26-1-2006, o Conselho recebeu petição do 
Representado na qual solicitou a juntada de relatório 
médico, de 27-9-2005. e de declaração, de 20-1-2006, 
que concluía que o Representado é portador de car-
diopatia grave e contra-indicada a sua exposição a 
regimes de stress emocional.
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Os procuradores do Representado solicitaram a 
suspensão do processo disciplinar, o que foi reiterado 
por meio de diversas petiçbes dirigidas ao Conselho, 
ao argumento de que o estado de saúde do Repre-
sentado não permitia que pudesse prestar depoimen-
to pessoal e acompanhar a marcha processual, como 
seria de sua vontade.

Diante deste quadro, o Conselho de Etica e De-
coro Parlamentar considerou que o Representado de-
veria ser examinado por junta médica da Câmara dos 
Deputados, envidando esforços nesse sentido junto 
àMesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Em 2-2-2006, o Representado foi submetido a 
junta médica da Câmara dos Deputados, que se ma-
nifestou no sentido de que “o periciando é inválido 
por doença especificada em lei ‘Cardiopativa Grave’ e 
contra-indicada a sua exposição a regimes de stress 
emocionar.

Este Conselho encaminhou ao Representado 
notificação complementar, em razão de alteração do 
enquadramento legal da Representação para incluir os 
arts. 4º, inciso II, do Cádigo de Ética e Decoro Parla-
mentar e o art. 55, § 1º, da Constituição Federal. Em 
9-2-2006, o Representado apresentou ao Conselho 
aditamento da Defesa, alegando, em síntese, cerce-
amento de defesa, em razão de seu estado de saúde 
e a atipicidade da conduta imputada, por não haver o 
Representado percebido vantagem indevida para si ou 
para outrem (fls. 210 a 216 do v.4 dos autos).

Passamos a resumir os depoimentos constan-
tes dos presentes autos, em ordem cronológica, com 
destaque para os pontos que são relevantes para a 
análise do Processo ora relatado:

Marcos Valério Fernandes de Souza, empresá-
rio – Em depoimento prestado na Polícia Federal, em 
29-6-2005 (fls. 56 a 67 do v. 1 dos autos) – Esclareceu 
sobre o seu relacionamento com diversos políticos e 
partidos politicos e alguns aspectos de suas ativida-
des comerciais.

Simone Reis Lobo Vasconcelos, Diretora 
Financeira da Agência de Publicidade SMP&B – 
Em depoimento prestado na Polida Federal, em 
1º-7-2005 (fls. 607 a 610 do v. 2 dos autos) e rein-
quirição, em 12-7-2005 (fls. 615 a 617 do v. 2 dos 
autos) – Respondeu que trabalhava há seis aros 
na SMP&B com atribuições para a manutenção da 
ordem interna da Agência; que não sabia quantas 
vezes havia viajado a Brasília no perlodo de 2003 
a 2005, mas possivelmente teriam sido mais de 
trinta vezes; que esteve no Banco Rural em Brasí-
lia para efetuar saques em dinheiro de valores ele-
vados, de R$50.000,00 a R$300.000,00, a pedido 
de Marcos Valéno, devendo entregar tais valores a 

pessoas por ele indicadas; que não seria capaz de 
reconhecer nenhuma das pessoas para as quais 
entregou o dinheiro no interior da agência do Ban-
co Rural em Brasília

Marcos Valério Fernandes de Souza, empresário 
– Em depoimento prestado na CPMI dos Correios, em 
6-7-2005 (fls. 106 a 359 do v. 1 dos autos) – Confirmou 
ter sido avalista do em empréstimo junto ao Banco do 
Estado de Minas – BMG contraído a pedido de Delúbio 
Soares, Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Admi-
tiu que mantinha contato com presidentes. tesoureiros 
de partidos e parlamentares, entre os quais o Deputado 
José Janene, para tratar de campanhas eteitorais, Afir-
mou, porém, que sua agencia de publicidade só trabalhou 
em campanha para o Partido dos Trabalhadores.

Delúbio Soares de Castro. tesoureiro do PT – Em 
depoimento na Polícia Federal, em 8-7-2005 (fls. 42 a 
47 do v. 1 dos autos). Afirmou que havia recursos não 
contabilizados pelo PT, empregados no pagamento de 
dividas de campanhas eleitorais do PT e de partidos 
aliados. O dinheiro não contabilizado seria proveniente 
de empréstimos junto aos Bancos BMG e Rural, sendo 
o Sr. Marcos Valério o avalista.

Marcos Valério Fernandes de Souza, empresário 
– Em depoimento no Ministério Público Federal, em 14-7-
2005 (fls. 81 a 86 do v. 1 dos autos) – Afirmou que contraiu 
empréstimos junto ao BMG e Banco Rural, a pedido do 
Sr. Delúbio; que os empréstimos foram contabilizados na 
SMP&B como empréstimos ao PT; que em algumas opor-
tunidades, Simone Vasconcelos, funcionária da SMP&B, 
efetuava o saque e repassava diretamente a pessoas in-
dicadas pelo Sr. Delúbio Soares, que se encontravam no 
Banco, ou entregava ao próprio depoente, que se encar-
regava de repassar tais valores ao Sr. Delúbio.

Delúbio Soares de Castro. tesoureiro do PT – Em 
depoimento prestado na CPMI dos Correios, em 20-7-
2006 (fls. 360 a 607 do v. 1 dos autos) – Confirmou a 
origem de aproximadamente R$ 39 milhões, por meio 
de empréstimos junto aos Bancos BMG e Rural, inter-
niediados por Marcos Valério, alegando que seria para 
pagamento de dividas não contabilizadas de campa-
nha eleitoral do PT e de partidos aliados. Explicou que 
passava os nomes dos beneficiários a Marcos Valério, 
que providenciava os pagamentos.

João Cláudio de Carvalho Genú, assessor do 
Deputado José Janene – Em depoimento na Polícia 
Federal, em 29-7-2005 (fls. 48 a 55 do v. 1 dos autos) 
– Alegou que ttabalhava com o Deputado Federal José 
Janene, desde o mês de julho de 2003; que recebeu 
quantias em dinheiro a pedido da Direção do Partido 
Progressista: que Rarbosa, que trAbalhava para o PP, 
ligava para ele avisando da necessidade de receber 
o dinheiro; que, ao receber o telefonema de Barbosa, 



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54293 

confirmava com os Deputados José Janene e Pedro 
Corréa a procedência do pedido de Barbosa; que so-
mente ia receber o dinheiro após conformação expressa 
de Pedro Corrêa ou José Janene; que Barbosa falava 
para ele ligar para Simone Vasconcelos para combinar 
o recebimento das quantias; que recebeu dinheiro de 
Simone Vasconcelos na Agência do Banco Rural e no 
Hotel Gran Bíttar, ambos em Brasília; que ao se encon-
trar com Simone Vasconcelos entregava para ela uma 
pasta, tipo 007, que Simone colocava no interior da pasta 
a quantia a ser entregue a ele; que não conferia o valor 
recebido; que, na toca dos recebimentos, sabia que Si-
mone trabalhava para -Marcos Valério: quê desconhece 
o destino do dinheiro que entregava a Barbosa.

Simone Reis Lobo Vasconcelos, Diretora Finan-
ceira da Agência de Publicidade SMP&B – Em depoi-
mento prestado na CPMI dos Correios em 3-8-2006 
(fls. 761 a 903 do v. 2 dos autos) – Afirmou que, em 
depoimento na Polícia Federal, passou relação elabo-
rada por Marcos Valério, contendo o nome de pessoas 
beneficiadas com saques realizados na agência do 
Banco Rural, em Brasília; que sabia de empréstimos 
junta ao Banca BMG e – Banco Rural, com entrada na 
contabilidade da empresa e salda como “empréstimo ao 
PT”; que durante o ano de 2003 participou diretamente 
de retirada de dinheiro em espécie e que, em 2004, 
Marcos Valério mudou a forma, participando ele dire-
tamente ou através da corretora Bônus Banval: que de 
janeiro a dezembro de 2003, esteve em Brasília vinte, 
trinta vezes, sacava o dinheiro em espécie na Agência 
do Banco Rural, onde havia ordem da agência de Belo 
Horizonte disponibilizando o valor, e entregava a pes-
soas, sem exigir delas nenhum documento: que outra 
maneira de entregar a quantia era escrever o nome da 
pessoa e o valor e deixar com funcionários do Banco 
aulorizados a fazê-lo; que muitos saques foram feitos 
sem sua participação, porque já vinha o dado de Belo 
Horizonte de que fulano de tal iria ao banco sacar; que 
de posse da relação de pessoas por ela entregue, ela 
poderia chegar no João Cláudio Genú, com quem se 
encontrou no Hotel Gran Bittar, que tem conhecimento 
da destinação dada a cinco seques efetuados por Eliana 
Alves Lopes, funcionária em Brasília, num periodo de 
sete meses, no valor de R$450 mil reais e que uma das 
vezes ela o entregou, a pedido de Marcos Valério, para 
o Sr. João Cláudio Genú e para o próprio Marcos Valé-
rio; que na contabilidade, todos os valores entregues 
foram lançados como empréstimo ao Pr, que quando 
o valor foi entregue ao Sr. João Cláudio de Carvalho 
Genú, foi também lançado ao PT.

Marcos Valério Fernandes de Souza. Empresário 
– Em depoimento na Polícia Federal, em 5-9-2005 (fls. 68 
a 79 do v. 1 dos autos) Afirmou que realmente fez repas-

ses de recursos a pedido do PT, confirmando a lista de 
pessoas às quais foram feitos tais repasses; que foi apre-
sentado ao Sr Enivaldo Quadrado, da Corretora Bônus 
Banval, pelo Deputado José Janene. que, por sua vez, foi 
apresentado a ele por Delúbio Soares; que o Deputado 
José Janene indicou a corretora Bônus Banvai para re-
ceber repasses de verbas do PT; que o Deputado JOSÉ 
JANENE afirmou a ele que gostaria que os recursos a 
serem repassados em nome do PT para o PP fossem en-
caminhados para a corretora Bônus Banval; que caberia à 
Bônus Banval efetuar posteriormente o repasse das verbas 
para as pessoas indicadas pelo Deputado José Janene; 
que, através do Banco Bônus Banval, foram repassados 
R$1,2 milhões para o PP.

Enivaldo Quadrado, sócio da Bônus Banval Par-
ticipaçães, em depoimento na Polícia Federal, Superin-
tendência Regional de São Paulo, em 5-8-2005 (fls. 407 
a 411 do v. 4 dos autos), e ratificado, em reinquiríção, 
na Coordenação de Assuntos Internos da Corregedo-
ria-Geral da Polícia Federal, em Brasília/DF, em 26-8-
2005 (fls. 413 a 418 do v. 4 dos autos) -Disse que, em 
outubro de 2003, contratou a Sra Michele Janepe. filha 
do Deputado José Janene, como estagiária da empre-
sa Bônus Banval; que em razão de dificuldades finan-
ceiras por que passava a Bônus Banval Corretora de 
Mercadorias Ltda., da qual também era sócio, propôs 
a venda dessa empresa a Marcos Valério, que lhe fora 
apresentado pelo Deputado Janene, não tendo a venda 
se concretizado; que em certa oportunidade a Sra. Si-
mone Vasconcelos telefonou-lhe pedindo fosse ao Ban-
co Rural, na Av. Paulista, na cidade de São Paulo, e ali 
procurasse o Sr. Guanabara, para receber determinada 
quantia em dinheiro; que então designou o Polícial civil 
aposentado Áureo Marcato para receber R$150 mil e, 
no dia seguinte, mais R$150 mil, total entregue ao de-
poente; que Luiz Carlos Mazano, diretor-financeiro da 
Bônus Banval recebeu no Banco Rural R$50 mil e Beni 
Nascimento de Moura, funcionário da Bônus Banval, 
R$250 mil, importâncias também entregues ao depoente 
e todas repassadas a Marcos Valério ou a pessoas por 
ele índicadas; que conheceu Delúbio Soares, apresen-
tado por Marcos Valério, não havendo, porém, relacio-
namento entre a empresa e o PT; que conhece João 
Cláudio Gonú, que sempre acompanhava o Deputado 
José Janene em suas visitas à Bônus Banval.

Enivaldo Quadrado, sócio da Bônus Banval, em 
depoimento prestado à CPMI dos Correios, em 31-3-2005 
(fls. 420 a 569 do v. 4 dos autos) – Repete, em linhas gerais, 
os depoimentos prestados na Polícia Federal, e acrescenta 
que o Deputado José Janene fez uma única aplicação na 
Bônus Banval no valor de R$54 mil e que a Bônus Banval 
operou para Marcos Valério a quantia de R$6 milhões e 
500 mil, e não RS 3 milhões e 500 mil, como intorínado 
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por Marcos Valério, e o fez por meio da Natimar, empresa 
estabelocida em Santa Catarina, que opera fortemente nos 
mercados derivativos dentro da BM&F, e que tem como um 
dos proprietários o argentino Carlos Alberto Quaglia.

Pedro Henry, Deputado Federal – No depoimen-
to pessoal prestado nesta Comissão, em 19-10-2005 
(fls. 432 a 468 do v. 3 dos autos) – Disse que, embora 
tenha sido citado pelo ex-Deputado Roberto Jefferson 
como um dos parlamentares ligados ao esquema do 
“mensalão”, não há provas de que foi beneficiário do 
recursos desse esquema; negou qualquer tipo de en-
volvimento ou tratativa financeira com os Srs. Delúbio 
Soares e Marcos Valério; negou que tivesse pressio-
nado o Líder do PTB, Deputado José Múcio, a aceitar 
o esquema do “mensalão”; afirmou que não foi citado 
pelo Sr. Genú como um dos Deputados da direção do 
PP que autorizaram os saques no Banco Rural.

Simone Reis Lobo Vasconcelos, Diretora Finan-
ceira da Agência de Publicidade SMP&B – No depoi-
mento, em acareação com Marcos Valério Fernandes de 
Souza, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Emersoti 
Palnieri, Manoel Severino dos Santos, João Cláudio de 
Carvalho Genú e Delúbio Soares, prestado na CPMI 
da Compra de Votos/Mensalão, em 27-10-2008 (fls. 3 a 
179 do v. 3 dos autos) – Na acareação, Delúbio Soares 
confirma que, ao longo de aproximadamente dois anos, 
solicitou, via empresas de Marcos Valeria, emprésti-
mos, junto ao BMG e ao Banco Rural, no montante em 
tomo de R$55.000.000,00. Para Marcos Valério esse 
montante é. salvo engano, de R$55.900.000.00. Mar-
cos Valério confirma a lista por ele entregue á CPMI, 
no que se refere ao Partido Progressista, quanto ao 
saque realizado por João Cláudio Genú no valor de 
R$4.100.000,00, porém o Partido sé reconhece o valor 
de R$700.000.00, usado para pagamento de honorários 
do Dr. Paulo Goyaz, na defesa do Deputado Ronivon 
Santiago. Delúbio Soares confirma que, dos cerca de 
R$55 milhões relativos a empréstimos solicitados aos 
Bancos Rural e BMG, via empresas do Sr. Marcos Va-
lério, para pagamento de despesas não contabilizadas, 
“deve ser, mais ou menos, R$30 milhões ao PT, RS12 
milhões ao PL, aproximadamente R$8 milhões ao PP, 
quase R$4 milhões ao PTB”. Delúbio Soares afirma 
que os empréstimos foram feitos ao longo do ano de 
2003 e um pouco de 2004. João Cláudio de Carvalho 
Genú confirma ter recebido, sempre por intermédio de 
Simone Vasconcelos, a quantia de R$700.000,00, re-
cebida: no dia 17 de setembro de 2003, R$300 rnil, no 
dia 24 de setembro de 2003, R$300 mil e no dia 13 de 
janeiro de 2004, R$ 100 mil, fora do Banco Rural, sal-
vo engano, no Hotel Gran Bittar, Simone Vasconcelos 
afirma que da sua listagem, retirada dos valores que 
Marcos Valério listou, consta que foram repassados 

ao João Claudio ou a quem ele ou o Deputado Jose 
Janene possa ter mandado retirar no Banco, a quan-
tia de R$1.600.000,00, que está dentro dos valores 
que Marco Valério colocou na lista dele e que dão o 
total de R$ 4.100.000,00. Delúbio Soares afirma que 
autorizou o Marcos Valério a passar para a direção do 
PP cerca de R$8 milhões, incluidos R$3,5 milhões do 
Deputado Vadão. Marcos Valério informa ter repassa-
do ao PP, segundo listagem em que aparece depósito 
de R$1.200.000,00 a Bônus Banval, a pedido do PP, 
a quantia total de R$4.100.000,00.

Pedro Corrêa, Deputado Federal, Presidente do 
Partido Progressista. Em depoimento prestado neste 
Conselho de Ética e Decoro Parlamcntar, em 22-11-
2005 (fls. 618 a 760 do v. 2 dos autos). Alegou que o 
Partido Progressista autorizou que o Deputado José 
Janene obtivesse recursos para pagar honorários ao 
Sr. Paulo Goyaz, advogado do Deputado Ronivon 
Santiago; que o Deputado José Janene conseguiu os 
recursos com o Sr. Delúbio Soares; não tendo sido con-
tabilizados os recursos no Partido Progressista; que os 
recursos transferidos pelo PT ao PP foram recebidos 
pelo Sr. Genú e entregues, em duas parcelas de 300 
mil, ao Sr. Walmor Giavarina, e em uma parcela de 100 
mil, ao Sr. Valmir Crepaldi, seguindo sua determinaçao. 
Afimiou que se reuniu com o Senador Sibá Machado, 
Presidente do PT no Acre, e com o Deputado Nilson 
Mourão, coordenador da bancada federal do PT no 
Acre, com o objetivo de deixar claro que não era justo 
o PP ser aliado do PT, em Brasília, ao mesmo tempo 
em que, no Acre, o PTestava destmindo o PP.

João Cláudio de Carvalho Genú, assessor do 
Deputado José Janene – Em depoimento neste Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, em 22-11-2005 
(fls. 618 a 760 do v. 2 dos autos). – Ratificou os ter-
mos de seu depoimento prestado na Polícia Federal. 
Aduziu que foi quatro vezes ao Banco Rural. Em duas 
ocasiões, assinou recibo pelo recebimento de R$300 
mil, das mãos da Sra. Simone Vasconcelos; em uma 
ocasião esteve no Banco Rural, mas não encontrou 
a Sra. Simone Vasconcelos e não recebeu nada; em 
outra ocasião esteve no Banco Rural, mas recebeu 
recado da Sra. Simone Vasconcelos para ir ao Hotel 
Gran Bittar, onde a encontrou e recebeu RS 100 mil; 
que acha que os valores são duas parcelas de R$300 
mil e uma de R$100 mil, perfazendo o total de R$700 
mil, pois em nenhuma das três vezes que recebeu os 
valores procedeu ao cômputo do dinheiro: que, numa 
das vezes que foi receber o dinheiro, o Deputado José 
Janene deu a entender que se tratava de recursos 
vindos do PT.
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Valmir Campos Crepaldi, funcionário da exe-
cutiva nacional do PP; em depoimento prestado no 
Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar como testemunha arrolada pela de-
fesa do Deputado Pedro Corrêa, em 13-12-2005 (fls. 
249 a 335 do v. 2 dos autos) – Afirmou saber que hou-
ve transferências de recursos do PT para o PP; que 
esteve duas vezes no partido, em 2003, a pedido do 
Dr. Walmor Giavarina, Consultor Jurídico do partido, 
para presenciar, em cada uma das ocasiões, o paga-
mento de R$300 mil ao advogado Paulo Goyaz; numa 
terceira vez teria sido chamado pelo Deputado José 
Janene em 2004, para também testemunhar pagamento 
de R$100 mil ao advogado Paulo Goyaz; que, nessas 
três ocasiões, o advogado forneceu recibos nos quais 
constavam valores superiores aos pagos pelo PP; que 
o Dr. Walmor Giavarina teria comentado que o dinhei-
ro pago ao advogado Paulo Goyaz seria proveniente 
de doação; que o Sr. Pedro Barbosa, contador do PP, 
disse para não contabilizar os recibos do advogado 
Paulo Goyaz; que o PP realizou outros pagamentos ao 
advogado Paulo Goyaz, utilizando o fundo partidário, 
que foram contabilizados.

SIBÁ MACHADO, Senador, em depoimento pres-
tado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, como 
testemunha arrolada pela defesa do Deputado Pedro 
Corrêa, em 15-12-2005 (fls. 264 a 337 do v. 3 dos au-
tos) – Afirmou que não tinha conhecimento sobre os 
interesses nacionais do PT; só se limitava ao Estado 
do Acre, do qual era Presidente Estadual; confirmou 
que, em 2004, juntamente com o Deputado Nilson 
Mourão, reuniu-se com os Deputados Pedro Corrêa, 
Pedro Henry e Ronivon Santiago O que esses “ima-
ginavam” que o PT do Acre procurava “confusão para 
a vida parlamentar do Deputado Ronivon”, afirmando 
“nunca fizemos isso (...) Nós não somos responsáveis 
pelos processos contra o Deputado Ronivon Santia-
go. A única coisa que dissemos foi que nunca criamos 
caso com ele e não criaríamos porque, com o Depu-
tado Ronivon, não houve nenhum problema”. Alegou 
que nunca se falou no assunto de pagamento das 
despesas de honorários advocatlcios para o Deputado 
Ronivon Santiago.

PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, advogado, em 
depoimento prestado no Conselho de Ética e Decoro 
parlamentar como testemunha arrolada pela defesa do 
Deputado Pedro Corrêa, em 9-1-2006 (fls. 189 a 262 
do v. 3 dos autos) – Afirmou ser advogado do Depu-
tado Ronivon Santiago, desde 1997, não tendo essa 
contratação vinculação com o Partido Progressista, e 
referindo-se às eleições de 2002; que no primeiro con-
trato, de outubro de 2002, assinado pelo Deputado Ro-
nivon Santiago, seria ele responsável pelo pagamento, 

mas posteriormente “ele disse que o PP pagaria esse 
primeiro-contrato, a metade dele e, através de contato 
com o Deputado Pedro Corrêa esse pagamento foi lei-
to, inclusive com nota fiscal em nossa conta corrente”, 
que são dois contratos distintos; o segundo contrato, 
de maio de 2003, refere-se a ações penais e eleitorais; 
que o PP pagou metade do primeiro contrato, no va-
lor de 100 mil reais; que o segundo contrato, no valor 
de 900 mil reais, dizia respeito a seis inquéritos em 
curso no STF, três ações de impugnação de mandato 
eletivo, e uma ação penal na qual o filho do Deputado 
Ronivon Santiago havia sofrido uma condenação; que 
acredita que os recursos depositados em sua conta 
bancária provinham do fundo partidário: que, no se-
gundo contrato, o Deputado Ronivon informou que o 
partido iria pagar os 900 mil e mais eventuais ações 
que viessem; que esteve com o Deputado Pedro Cor-
rêa, no final de maio ou inicio de junho: tendo este lhe 
pedido para falar com o Dr Walmor Giavarina, advo-
gado do PP; que o Deputado Pedro Corrêa lhe pediu 
que baixasse os honorários e acabaram por fechar um 
pacote que seria de 900 mil reais que seria pago em 
4 vezes, uma entrada de 300 mil reais e 3 de 200 mil 
reais. Perguntado se tinha conhecimento de que o PT 
teria acionado ou instigado inúmeras ações contra o 
Deputado Ronivon, afirmou que o autor dessas ações 
é o Ministério Público Eleitoral do Estado do Acre, e 
não o PT, mas ficou claro para ele que havia a mão de 
algumas pessoas do PT; que soube das transferências 
do PT para o PP pelos jornais; que os recibos dos 964 
mil e 360 reais ele entregou, dois deles, ao Dr. Wal-
mor Giavarina e um, ao Dr. Valmir Crepaldi, em nome 
do PP; que, no caso dos 900 mil reais, o PP assumiu 
todo o contrato e que, no primeiro contrato, as notas 
fiscais foram dadas a quem realizou o pagamento, 
que era o PP, e algumas notas, de valores pequenos, 
foram emitidas ao Deputado Ronivon; que o débito de 
240 mil reais do PP refere-se a ações penais que che-
garam depois do acordo dos 900 mil; que conheceu 
o Deputado José Janene, no inicio de 2005, quando 
ele estava para ser eleito Líder do PP; que ao todo é 
patrono do Deputado Ronivon em 36 ações e mais a 
do filho dele. Afirma que, no primeiro processo, o PP 
pagou seus serviços advocatícios em depósitos em 
conta bancária e, no segundo, em espécie, lendo o Dr. 
Walmor Giavarina dito que as contas do PP estavam 
bloqueadas em função de execuções e problema em 
relação a uma ação de perdas e danos.

MÁRIO NEGROMONTE, Deputado, em depoi-
mento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
em 16-1-2000 (fls. 339 a 394 do v. 3 dos autos) – Afir-
mou que a Executiva do PP autorizou o Deputado José 
Janene a ir buscar ajuda junto a empresas, empresá-
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rios, para saldar a dívida jurídica com o advogado do 
Deputado Ronivon Santiago e que isso não fez parte 
das negociações políticas com o PT; que teve conheci-
mento de que João Cláudio Genú era responsável pelo 
recebimento de saques feitos no Banco Rural; que sabia 
que o PP enfrentava problemas em relação a suas con-
tas e ao fundo partidário; que o Deputado José Janene 
tinha tratativas com Delúbio Soares e que foi Delúbio 
quem conseguiu ajuda do PT; que pensava que este 
dinheiro fosse lícito e ia ter recibo no futuro; que acha-
va que tal dinheiro poderia vir de uma empresa, que o 
PT tinha conseguido fazer doação e, posteriormente. 
fazer a prova do recibo etc; que a Executiva do PP au-
torizou o Deputado Janene a conseguir recursos para o 
pagamento do Dr. Paulo Goyaz; que o Deputado Pedro 
Corrêa apenas era avisado de que se ia buscar o recur-
so; que se fosse de forma ilícita jamais teria aceitado, 
ou a Executiva daria ordens para aceitar os recursos; 
que viu pelos jornais que João Cláudlo Genú teria re-
cebido mais, mas o PP assume 700 mil; que confirma 
que os demais deputados do PP tinham conhecimento 
das negociações, do recebimento de recursos do par-
tido para pagamento do Dr. Paulo Goyaz: confirma que 
todos os membros do PP tiveram conhecimento que o 
Deputado Janene havia conseguido os recursos com 
o PT; que na bancada do PP nunca existiu a operação 
conhecida como mensalão; que não tem conhecimento 
de que o Sr. Genú teria recebido mais de 4 milhões e 
que, destes, só tem conhecimento dos 700 mil; reafirma 
que os valores recebidos do PT foram exclusivamente 
para o pagamento de trabalhos advocatícios na defesa 
do Deputado Ronivon Santiago.

Em 9-2-2006, o Conselho, dando continuidade é 
instrução do processo, decidiu ouvir o depoimento das 
testemunhas arroladas pela Relatora, tendo sido convi-
dados a prestar esclarecimentos: João Cláudio Carvalho 
Genú, Eliane Alves Lopes, Simone Reis Vasconcelos, 
Enivaldo Quadrado e Marcos Valério Fernandes de Sou-
za (fls. 200, 202, 204, 205 e 207 do v. 4 dos autos).

Em 14-3-2006, a Deputada Ângela Guadagnin, 
então Relatora do processo disciplinar em apreciação, 
comunicou ao Conselho a dispensa das testemunhas 
por ela arroladas, “em face da impossibilidade de com-
parecimento destas, e solicitou fossem convidadas as 
testemunhas arroladas pela defesa.

Convidadas, á época, a prestar depoimento neste 
Conselho, as testemunhas arroladas pela defesa não 
compareceram. Com exceção do Deputado Pe. José Li-
nhares, que solicitou fosse inquirido após o depoimento 
pessoal do Representado.

O Conselho recebeu documentos sigilosos, con-
tendo as listas de sacadores apresentadas por Marcos 
Valério e por Simone Vasconcelos na CPMI dos Cor-
reios, que ficaram em autos apartados.

Designado Relator, em 12-4-2006. em substitui-
ção à Deputada Ângela Guadagnin, solicitei a juntada 
aos presentes autos do Relatório Final da CPMI dos 

Correios e da denúncia oferecida pelo Procurador-Ge-
ral da República no inquérito nº 2.245 (José Dirceu de 
Oliveira e Silva e outros). Foram também juntados aos 
autos, pela Secretaria do Conselho, a Petição do Re-
presentado no Mandado de Segurança nº 25.917/DF e 
as Informações prestadas pelo Presidente do Conselho 
ao Supremo Tribunal Federal.

O Relatório Final da CPMI dos Correios, confir-
mando o Relatório Parcial no qual se fundamentou a 
presente Representação, concluiu que o Deputado José 
Janene participou do esquema do “mensalão podendo 
ter incorrido em crime eleitoral, em crime de sonegação 
fiscal e em crime de corrupção passiva.

Na denúncia do Procurador-Geral da República 
no Inquérito nº 2.245 é imputada ao Representado, 
Deputado José Janene, a prática de crimes de qua-
drilha, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 
cometidos em razão de seu envolvimento no esquema 
do “mensalão”.

No Mandado de Segurança nº 25.917/DF, com 
pedido de liminar, impetrado perante o Supremo Tribu-
nal Federal, contra o Presidente rio Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, o Representado buscou, em 
síntese, a suspensão da tramitação do processo disci-
plinar instaurado na Câmara dos Deputados contra si 
por quebra de decoro parlamentar.

Alegou o impetrante, em sua petição inicial no 
referido Mandado de Segurança, que o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar mantinha a tramitação do 
processo disciplinar, não obstante suas solicitações para 
suspensão do feito em razão de seu delicado estado 
de saúde, o que o impediria de acompanhar a marcha 
procedimental.

Em informações prestadas ao Egrégio STF, o 
Presidente deste Conselho rebateu o alegado cercea-
mento de defesa sustentando que o Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar sempre procurou assegurar ao 
Deputado José Janene os direitos e garantias proces-
suais do acusado, consubstanciados pela observância 
do direito ao devido processo legal, A ampla defesa, ao 
contraditória, por meio da notificação do Representa-
do, da apresentação de defesa técnica, do convite ao 
comparecimento e oitiva de testemunhas e realização 
dos demais atos imprescindiveis à apuração dos fatos 
no processo disciplinar a que responde.

Em 20-4-2006, o Relator do Mandado de Segurança 
nº 25.917/DF, Ministro Gilmar Mendes, indeferiu a liminar, 
ao entendimento de que não havia, no exame prévio da 
matéria, suficiente plausibilidade jurídica para concessão 
do pedido, tendo em vista as normas próprias aplicáveis 
ao procedimento instaurado contra o parlamentar no âm-
bito da Câmara dos Deputados.



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54297 

Cabe registrar que a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, respondendo a consulta formulada 
pelo Presidente desta Casa, aprovou parecer do Deputado 
Antônio Carlos Biscaia, que recomenda não seja conce-
dida aposentadoria ao Deputado José Janene enquanto 
não for concluído o presente processo disciplinar.

Este Conselho ofereceu ao Representado a opor-
tunidade de manifestar-se no local de seu domicilio, ini-
cialmente propondo a ida de membros do Colegiado a 
fim de colher seu depoimento pessoal. Posteriormente, 
propôs fossem respondidos quesitos previamente formu-
lados, evitando-se, assim, sua vinda a Brasília. Nenhuma 
dessas propostas do Conselho ao Representado foram 
por ele aceitas.

Por fim, concordou o Representado em apresentar-se 
perante o Conselho no dia 31-5-2006, não tendo, porém, 
comparecido por ter condicionado seu comparecimento à 
manifestação expressa do Departamento Médico da Câ-
mara dos Deputados, depois de exame médico, no sen-
tido de atestar sua aptidão para a enfrentamento do ato 
(..) sem prejuízo de sua Vida ou de sua já precária saúde, 
condição impossível de fato e de direito, por óbvio.

Em 1º-6-2006, o Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral denegou, por unanimidade, o referido Mandado de 
Segurança. Em seu voto, o Relator, Ministro Gilmar Men-
des, ressaltou que

(...) resta incontroverso na legislação per-
tinente que a defesa do acusado pode ser em-
preendida pessoalmente ou mediante defensor 
técnico habilitado (advogado) indicado pelo acu-
sado – isso sem considerar a hipótese da nome-
ação de defensor dativo (art. 14, § 4º, inciso III, 
do Código de Ética).

Acrescentou que há, no caso, regra processual espe-
cifica estabelecida por autoridade competente e que prevê 
ampla possibilidade de defesa e contraditório, inclusive de 
natureza técnica, ao acusado¹.

Marcada reunião do Conselho, no dia 1º-6-2006, 
para o depoimento das testemunhas de defesa, Deputados 
Pe. José Linhares e Agnaldo Muniz, estas declinaram do 
convite e não compareceram. Os advogados do Repre-
sentado, presentes nesta reunião, foram notificados, em 
audiência, do encerramento da instrução probatória, e de 
reunião do dia 6-6-2006, para leitura, discussão e votação 
do parecer do Relator.

É o relatório.

¹ Excerto do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes, no MS nº 
25.917/DF. STF mantém processo administrativo contra Janene por 
quebra de decoro parla-/2006, 18h, disponível na página do STF 
www.stf.gov.br, acessado em 2-6-2006.

II – Voto do Relator

O compadrismo é uma autêntica instituição na-
cional, nascida dessa nossa tendência para a aproxi-
mação e a camaradagem. Também a nossa política 
anda impregnada desses mesmos sentimentos, que 
têm levado o Brasil à beira do abismo, porque o gover-
no tem de ser muito pessoal e individualista, cheio de 
vantagens e proteções, de abraços e intimidades.

Antônio da Silva Mello (1886-1973¹

II. I – DAS PRELIMINARES

II. I – A) DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA REPRE-
SENTAÇÃO

Alega o Representado, preliminarmente, a inépcia 
da Representação. No seu entender a Representação 
proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados não 
descreve os fatos que importariam em quebra de decoro 
parlamentar de modo a permitir o exercício da ampla 
defesa e do contraditório garantidos pela Constituição 
Federal e corolários do devido processo legal.

Não assiste razão ao Representado quanto a essa 
preliminar, eis que a Representação nº 46, de 2005, 
contém os elementos essenciais para processamento 
neste Conselho, com a descrição objetiva e clara de 
fato que aponta participação e responsabilidade do 
Representado no recebimento de valores provenientes 
do esquema denominado ‘mensalão’.

Tanto isso é verdadeiro que o próprio Representado, 
em sua defesa escrita, após argüir a inépcia da Repre-
sentação, discorre longamente sobre o conteúdo da peça 
acusatória formulada pela Mesa, é qual foi incorporada o 
relatório da Comissão de Sindicância e o Relatório Parcial 
dos trabalhos das Comissões Parlamentares Mistas de 
Inquérito do Correios e da Compra de Votos, e, no mérito, 
busca sustentar sua inocência, mas confessa a percepção 
de R$ 700.000.00, por intermédio de seu assessor João 
Cláudio Genú, advindos do esquema do “mensalão”.

A instrução, tramitação e julgamento de representa-
ção contra parlamentar, conforme reiteradamente afirma-
do pelos Relatores de Processos que nos antecederam 
neste Conselho, não seguem as normas, os princípios e o 
formalismo do processo penal, mas as regras desta Casa 
Legislativa, constantes do Regimento lnterno, do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar e seu Regulamento à luz 
das garantias asseguradas na Constituição Federal.

No processo disciplinar parlamentar a motivação 
e julgamento são eminentemente políticos, revelando 
interesse primordial da Instituição – Poder Legislativo 
_ na manutenção de padrões éticos e de dignidade 
no exercício dos mandatos parlamentares, daí porque 
apenas subsidiariamente lança-se mão das leis penais 
e do Código de Processo Penal.

¹ Estudos sobre o negro, 1958.
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Há, portanto, descrição de fato que permite a 
compreensão da acusação formulada ao Represen-
tado, possibilitando-lhe defender-se no processo dis-
ciplinar a que responde, como efetivamente ocorreu 
na defesa técnica apresentada por seu advogado 
constituído. E, ainda que fosse verdadeira a alegada 
ausência de requisitos formais da Representação, o 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que tal ausência 
não acarreta a inépcia de representação em proces-
so disciplinar parlamentar, nos autos do Mandado de 
Segurança nº 23.529-2/DF, acompanhando o voto do 
Relator, Ministro Octavio Gallotti, do qual destacamos 
o seguinte excerto:

Quanto à ausência de requisitos formais 
da Representação, cumpre ressaltar que estes 
requisitas são inerentes apenas ao libelo acu-
satório penal, e não aos procedimentos admi-
nistrativos politico-disciplinares, tal como o de 
cassação de parlamentares. Nesses casos, o 
que se faz imprescindivel é agir-se com estrita 
obediência ao procedimento estabelecido no 
Regimento Interno da Câmara (...)

Ressalte-se que a Representação, assim como o 
processo disciplinar instaurado neste Conselho, atende 
ás normas regimentais pertinentes. A Representação 
foi formulada por autoridade competente, a Mesa Di-
retora da Câmara dos Deputados e o processo disci-
plinar foi instaurado pelo Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, consoante o previsto no 
Código de Ética desta Casa e em seu Regulamento. 
No prazo regimental, o Representado recebeu notifi-
cação para apresentar defesa, acompanhada de cópia 
da respectiva Representação e dos documentos que a 
instruem, dando conseqüência a esta notificação com 
a apresentação de sua defesa técnica.

Carece, portanto, de razão o Representado, no 
que tange á preliminar de inépcia da Representação. 
Tratando-se de processo disciplinar cuja natureza é 
de ordem pública, forçoso concluir que este Conselho 
deve dar seguimento ao feito para apuração do fato 
descrito na Representação contra o Deputado José Ja-
nene, como, aliás, já decidiu o Relator, Ministro Gilmar 
Mendes, do MS nº 25.917/DF, impetrado pelo Repre-
sentado perante o Supremo Tribunal Federal.

II. I – B) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA, DA GARANTIA DA AMPLA DEFESA DO 
REPRESENTADO

O principio do devido processo legal está ex-
presso na Constituição Federal: “ninguém será pri-
vado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal”.

Corolário do princípio do devido processo legal, 
os princípios do contraditório e da ampla defesa es-
tão expressos no art. 5º, inciso LV, da Carta Política: 
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contra-
ditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes”.

No processo disciplinar parlamentar, cujo contorno 
está definido no Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados, põe-se em julgamento a 
conduta de Deputado, para verificar sua conformida-
de com as regras ali estabelecidas. Essas regras têm 
como fundamento as disposições contidas no art. 55 
da Constituição Federal.

No curso do processo disciplinar instaurado contra 
a Representado, Deputado José Janene, o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar pautou-se pela estrita 
observância das normas e princípios constitucionais 
e regimentais acima mencionados.

Assegurou-se ao Representado o direito de ser 
informado dos fatos puníveis que lhe são imputados, 
mediante notificação, que se deu na pessoa do pro-
curador constituído, notificação esta que se fez acom-
panhar de cópia da respectiva representação e dos 
documentos instrutórios, como exigido no art. 14, § 4º, 
inciso II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c 
o art. 7º do Regulamento do Conselho.

O Representado apresentou defesa prévia, por 
intermédio de seus patronos, acompanhada de rol de 
testemunhas, com fundamento no art. 14, § 4º, inciso 
II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c o art. 
12 do Regulamento do Conselho.

De acordo com o art. 15 do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, c/c o art. 10 de seu Regulamento, 
o direito de defesa do acusado pode ser exercido de 
três formas: pela autodefesa, por meio de representa-
ção por procurador e apresentação de defesa técnica 
ou por meio de defensor dativo.

O exercício da autodefesa ou a apresentação de 
defesa técnica por meio de advogado constitui facul-
dade processual do acusado no processo disciplinar 
parlamentar.

Não sendo apresentada defesa pelo Represen-
tado, caberá ao Presidente do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar nomear defensor dativo para ofe-
recê-la, podendo o Representado substituir o defen-
sor dativo por defensor de sua confiança, a qualquer 
tempo, a teor do disposto no art. 14, § 4º, inciso III, do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar, c/c o art. 9º 
do Regulamento.

Importa lembrar, mais uma vez, que o Supremo 
Tribunal Federal negou liminar no Mandado de Segu-
rança nº 25.917/DF, impetrado peio Representado para 
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sustar o curso da presente Representação, decisão, 
no mérito, confirmada, à unanimidade, pelo Plenário 
do STF, em 1º-6-2006.

Em todas as etapas do processo deu-se ao Repre-
sentado a oportunidade de manifestar-se, pessoalmente 
ou por intermédio de seus advogados. Estes, aliás, peticio-
naram à saciedade, mesmo que para solicitar a suspensão 
do feito e para oferecer defesa técnica, o que demonstra 
estreito contato profissional com o Representado.

Não podemos deixar de assinalar que toda a atu-
ação dos advogados constltuídos visando inviabilizar o 
comparecimento do epresentado ao Conselho para os 
atos processuais não passa de uma estratégia da defesa, 
o que não se confunde com cerceamento de defesa.

Como enfatizado pelo Relator do Mandado de 
Segurança impetrado pelo Deputado José Janene, 
Ministro Gilmar Mendes:

A ausência pessoal do acusado, salvo se a le-
gislação aplicável à espécie assim expressamente o 
exigisse, não compromete aquela função pelo patrono 
por ele pessoal e especificamente escolhido para o feito, 
mormente se considerados os meios de comunicação 
atualmente existentes e a plena capacidade intelectual 
e de expressão mantida pelo paciente².

O fato é que ao Representado assegurou-se todos 
os direitos e garantias constitucionais e processuais.

II. II – Do Mérito
Antes de passarmos ao exame do conjunto proba-

tório, consideramos necessário fazer breves sínteses do 
Relatório Final da CPMI dos Correios e da Denúncia ofe-
recida pelo Procurador-Geral da República no Inquérito 
nº 2.245, com ênfase nos pontos atinentes ao caso ora 
analisado. Impõe-se essa medida diante da força probante 
dos referidos documentos e das investigações realizadas, 
de que resultaram conclusões importantes para o deslinde 
do Processo contra o Deputado José Janene.

II. II – A) DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DOS COR-
REIOS

O Relatório Final da CPMI dos Correios contém 
dados elucidativos sobre a participação do Deputado 
José Janene no esquema chamado de “mensalão”.

Consta, segundo Marcos Valério e Delúbio Soa-
res, que a distribuição de recursos aos partidos e par-
lamentares, deu-se conforme tabela em que o Partido 
Progressista é aquinhoado com R$ 7.800.000,00 e o 
Deputado José Janene, com R$4.100.000,00. (fls. 797 
do v. 2 do Relatório).

² Excerto do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes, no MS nº 
25.917/DF. STF mantém processo administrativo contra Janene por 
quebra de decoro parlamentar in Últimas Notícias do STF, 1º-6-2006, 
18h., disponível na página do STF acessado em 2-6-2006.

Relativamente aos recursos recebidos por João 
Cláudio Genú, o Deputado Pedro Corrêa prestou os 
seguintes esclarecimentos perante o Conselho de 
Ética:

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA 
– [...] João Cláudio Genú (...) disse que eu 
autorizei sua ida ao Banco Rural, ele era, em 
2003, Assessor Parlamentar do gabinete do 
Deputado José Janene, e, hoje, ele está lo-
tado na Liderança do partido, cujo Líder e o 
Deputado José Janene. E ele foi portador da 
quantia de 700 mil reais, sacados da seguinte 
maneira: 2 vezes ele foi ao Banco Rural, agên-
cia do shopping center de Brasília, e uma vez 
no Hotel Grand Bittar, no valor de 100 mil. Das 
primeiras vezes, foram duas vezes de 300 mil 
e uma de 100 mil, que ele recebeu das mãos 
da Srª Simone Vasconcelos. Os recursos foram 
repassados integralmente para o advogado 
Paulo Goyaz.

[...]
O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA 

– Aí o partido não tinha como tirar isso do fun-
do partidário. Foi, então, quando o Deputado 
Janene procurou os recursos de outra fonte, 
para que pudessem ser pagos esses honorá-
rios, já que o Deputado Ronivon Santiago não 
tinha como desembolsar esses recursos.

...............................................................
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO 

– Então, o pedido teria autorizado o Deputado 
Janene a buscar o dinheiro sem origem?

O SR. DEPUTADO PEDRO CORRÊA 
– O partido autorizou. O Deputado Janene 
conseguiu os recursos. E o que tinha dc infor-
mação era que o PT, num momento próximo, 
faria então essa doação e contabilizaria isso. 
Como não foi feita essa contabilização, nós 
nunca contabilizamos esse recurso, porque o 
recurso não teve, não tinha o doador (grifos do 
original – fls. 816/817 do v. 2 do Relatório).

Não passou despercebido ao Relator do processo 
de cassação do ex-Deputado Pedro Corrêa que a

não contabilização da doação nas contas 
do partido, por si só, já demonstra a obscuri-
dade que pautou essa relação havida entre o 
Partido Progressista e o Pedido dos Trabalha-
dores (fls. 819 do v. 2 do Relatório).

Afirma, ainda, aquele Relator que

essa união es pária está a evidenciar 
que os rapasses feitos pelo Partido dos Tra-
balhadores ao Partido Progressista, de fato, 
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fizeram parto da negocia çdo que possibilitou 
o ingresso ou a permanência deste último na 
base aliada. (grifos do original – fls. 819 do v. 
2 do Relatório).

Segundo a lista de beneficiários que Marcos 
Valério entregou à CPMI dos Correios e demais ór-
gãos de investigação, o total dos recursos repassa-
dos, direta ou indiretamente, a parlamentares e par-
tidos políticos, alcançou R$55.691.227,80, dos quais 
R$7.800.000.00 foram distribuídos ao Partido Progres-
sista e R$4.100.000,00 ao Deputado José Janene. (fls. 
829 do v. 2 do Relatório).

O Relatório da CPMI sintetiza o fluxo de recur-
sos e eventos relacionados ao Partido Progressista 
nestes termos:

A exemplo dos diagramas anteriores, o 
Diagrama 4 vem corroborar a tese de que os 
recursos carreados ao Valerioduto visavam a 
formação de uma espécie de fundo a ser co-
locado à disposição ao Governo para viabilizar 
seus interesses política-partidários.

Tais interesses, nesse diagrama, foram 
explicitados por intermédio de três comporta-
mentos bem diferenciados. Os dois primeiros 
coexistem no mesmo período analisado. Ini-
ciam em aposto de 2003 e se estendem até 
meados de fevereiro de 2004.

Nesse período ocorreram 11 migrações 
de parlamentares para o Partido Progressis-
ta – PP e foram votadas matérias de grande 
interesse do Governo no Congresso Nacio-
nal, a exemplo das Reformas Previdenciária 
e Tributária.

Nítida foi a estratégia adotada pelo Go-
verno quando percebemos, nesse mesmo 
período, várias coincidências entre as datas 
de saque no Valerioduto e as datas que ocor-
reram as migrações partidárias.

Por exemplo, nos dias 3-2-2004, 10-2-
2004 e 11-2-2004, a Srª Simone R. L. Vas-
concelos, responsável pelo repasse dos re-
cursos a assessores de padamentares, sacou 
R$50.000,00, R$100.000,00 e R$100.000,00, 
respectivamente. Nessas mesmas datas hou-
ve migrações partidárias para o Partido Pro-
gressista – PP.

No dia 20-1-2004, tanto a Srª. Simone R. 
L. Vasconcelos quanto o Sr. João Cláudio de 
Carvalho Genu, assessor do Dep. José Janene 
PP-PR, estiveram no Banco Rural em Brasí-
lia. Nesse dia foram repassados ao Sr. Genu 
R$200.000,03.

Ademais, o Sr. João Cláudio de Carvalho 
Genu, que centralizava as operações no Parti-
do Progressista, movimentou R$1.000.000,00 
nesse período.

Se computarmos ainda as somas movi-
mentadas no período pelos operadores do pu-
blicitário Marcos Valério, conformo explicitado 
no Diagrama 4, veremos que a quantia sacada 
montou em cerca de R$5.325.000,00.

Ficam subjacentes, portanto, as duas 
formas adotadas pelo Governo para garantir 
a consecução dos seus objetivos potítico-pat-
tidários.

Pela via direta, aprovando matérias de 
seu interesse. Pela via indireta, ampliando a 
base de apoio parlamentar ao Governo. Sobre 
este último, por relevante, cabe registrar que 
continuaram as migrações de parlamentares 
para o Partido Progressista após o período 
analisado, atingindo o total de 22 mudanças, 
incluídas as onze anteriormente citadas.

O terceiro comportamento passou a ser 
observado a pedir do final de abril e esten-
deu-se até junho de 2004. Nesse período, 
pudemos observar intenso fluxo de recursos 
para o Partido Progressista, via Bônus Ban-
val. Em aproximadamente 50 dias, a soma 
de R$6.644.450,00 foi destinada ao referido 
partido.

O Diagrama 4.1 busca explicitar a teia 
de relacionamentos financeiros e telefônicos 
envolvendo o Deputado José Janene PP – PR, 
sua esposa, Srª Stael Fernanda Rodrigues 
Lima, sua assessora, Srª Rosa Alice Valente, 
seu primo, Sr. Meheidin Hussein Jenani, e a 
Corretora Bônus Banval, seu presidente, Sr. 
Enivaldo Quadrado, e diretor, Sr. Breno Fis-
chberg.

Mostra ainda, o relacionamento do Depu-
tado José Janene PP – PR com ex-dirigentes 
do Partido dos Trabalhadores – PT, mais espe-
cificamente os Srs. Delúbio Soares de Castro 
e Sílvio José Pereira, e com funcionários da 
SMP&B Comunicação Ltda., mais precisamen-
te o Sr. Orlando Martins.

Verificaremos, a partir da análise do Dia-
grama 4.1, que parcela dos recursos destina-
dos à Conetora Bônus Banval foi canalizada 
para pessoas próximas ao Dep. José Janene 
PP-PR, muito provavelmente para viabilizar os 
interesses político-partidários do Governo que 
se instalava, anteriormente mencionados.



Dezembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 7 54301 

Em linhas gerais, observamos que 
a Bônus Banval repassou o montante de 
R$409.445,71 para a Srª Stael Fernanda Ro-
drigues Lima e a quantia de R$154.800,00 para 
a Srª Rosa Alice Valente, esposa e assessora 
do Dep. José Janene PP – PR, respectivamen-
te. Ademais, a Bônus Banval chegou a trocar 
cerca de 400 chamadas telefônicas com o 
grupo ora investigado.

Do mesmo modo, o Sr. Breno Fisch-
berg, diretor da Bônus Banval, depositou 
R$120.000,00 na conta da Srª Stael F. R. 
Lima. De modo semelhante, o Sr. Enivaldo 
Quadrado, Presidente da Bônus Banval, de-
positou R$25.000,00 na conta da Srª Stael F. 
R. Lima.

Constatamos ainda que a assessora do 
Dep. José Janene PP-PR, Sra. Rosa Alice 
Valente, centralizou diversas operações finan-
ceiras, ora com o Dep. José Janene PP – PR, 
ora com o Sr. Meheidin H. Jenani, ora com a 
Srª Stael F. R. Lima. No período diagramado, 
a assessora contabilizou R$91.159,52 a dé-
bito e R$349.388,53 a crédito de sua conta 
corrente.

Por fim, vale destacar as 621 ligações 
trocadas pelo Dep. José Janene PP – PR com 
o grupo ora investigado. Dessas ligações, 28 
foram mantidas com o Sr. Delúbio Soares de 
Castro, ex-tesoureiro do Partido dos Traba-
lhadores, 25 com o Sr. Silvio José Pereira, 
ex-Secretário-Geral do Partido dos Trabalha-
dores, e 111 com o Sr. Orlando Martins, fun-
cionário do Sr. Marcos Valério, idealizador do 
“Mensalão”.

Portanto, o Diagrama 4.1 demonstra a 
teia de relacionamentos do Dep. José Janene 
PP – PR. Essa questão será analisada mais 
detalhadamente adiante neste capítulo.” (fls. 
848 a 851 do v. 2 do Relatório).

Ao tratar da operação do “mennsalão” 
por intermédio do Bônus Banval, o Relatório 
da CPMI dos Correios informa que, de acor-
do com a lista de beneficiários apresentada 
por Marcos Valério, R$3.515.000,00 foram 
repassados a terceiros, ainda não definitiva-
mente identificados. Desse total foi destinada 
ao Deputado José Janene a importância de 
R$1.200.000,00, em 26-4-2004. (fls. 892 do 
v. 2 do Relatório).

O Relatório reproduz trecho de notas taquigráfi-
cas da acareação realizada no dia 27-10-2005, quando 
Marcos Valério apresentou explicações sobre os moti-

vos que o levaram a utilizar a empresa Bônus Banval 
como canal de transferência de recursos a partidos, 
parlamentares, dirigentes políticos e outras pessoas 
indicadas por Delúbio Soares.

Para melhor entender o esquema de corrupção 
operado por intermédio da Bônus Banval, reproduz-se, 
a seguir, o trecho constante do Relatório:

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) 
– Sr. Marcos Valério, assim coma a Garanhuns 
foi indicada diretamente para o senhor pelo Sr. 
Lamas, a Bônus-Banval também foi indicada 
ao senhor para os repasses para o PT, ou es-
ses repasses eram feitos diretamente para o 
tesoureiro?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES 
DE SOUZA  – PP.

[...]
O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP 

– MG) – Q!ual é a explicação da presença da 
Bônus-Banval nessa intermediação, se o se-
nhor, como acabou de afirmar, tinha relações 
diretas com o Sr. Deputado José Janene e com 
o Sr. João Cláudio de Carvalho Genu. Por que 
surge e Bônus-Banval como intermediária entre 
pessoas que tinham relações diretas?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES 
DE SOUZA – [...] Em 2004, quando nós pa-
ramos de entregar recursos pessoalmente e 
a Bônus foi utilizada para esses pagamentos 
para o PP e outros Partidos.

[...]
O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP – 

MG) – Qual foi a impossibilidade que surgiu de 
o senhor fazer o pagamento diretamente?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES 
DE SOUZA  – Não, não estávamos mais aue-
rendo sacar em recursos, em dinheiro vivo. A 
Simone também não queria mais então a indi-
cação da Bônus foi uma boa indicação, e nós 
fizemos esses depósitos direto na conta da 
Bônus, que pode ser compro vedo via quebra 
do sigilo.

[...]
O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP 

– MG) – Compreendo. Mas, Sr Marcos Valério, 
se o senhor tinha um Banco como intermediá-
rio, por que o senhor e a Dona Simone já não 
queriam correr risco de possuir, de transferir, 
o que é perfeitamente compreensível na situ-
ação que estamos vivendo, por que o senhor 
não passou isso por cheque através do Banco 
Rural para esse representante doPP ou para 
o Deputado José Janene? Por quea Bônus-



54302 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

Banval serviu de intermediária para o senhor 
se havia um Banco e destinatário identificado, 
importéncia determinada?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – A Bônus-Banval já tinha 
relacionamento com o PP.

[...]
O SR. RELATOR (Ibraim Abi-Ackel. PP 

– MG) – Bom, mas eu sou obrigada e lhe per-
guntar ainda, por que razão ficou identificada 
apenas uma remessa pela Bônus-Banval se o 
senhor anteriormente já tinha feito transferên-
cias para a direção do PP pela Bônus-Banval? 
Note o senhor que, desses sete saques, ape-
nas um tem o registro dos asteriscos.

O SR. MARCOS VALÉR(O FERNAN-
DES DE SOUZA – Se o senhor reparar, um 
aconteceu no dia 26, o do PT, e o do próprio 
PP aconteceu também no dia 26. O PL tam-
bém aconteceu no dia 26. Então, a transfe-
rência para  a Bônus foi feita em depósito em 
conta direto na Bônus e depois ela distribuiu 
direto para os Partidos políticos.

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. PP 
– MG) – Mas – desculpe-me pela minha in-
sistência — eu não consigo entender por que 
surge um intermediário como a Bônus-Banval 
numa relação de natureza bancária. O senhor 
fez um empréstimo no caso do Banco Rural 
destinado a repassar quantias para partidos, 
para pessoas jurídicas.

Grande parte dessas transferências foi 
feita diretamente, principalmente pela Srª 
Simone Vasconcelos. No momento em que 
a senhora Simone Vasconcelos se sente em 
risco, dado o volume da quantia, o senhor, 
em vez de fazer o pagamento pelo banco ou 
por outro funcionário seu, utiliza-se da Bônus-
Banval. Permita-me fazer a seguinte pergunta: 
a utilização da Bônus-Banval teria siclo um 
expediente destinado a confundir ou fazer 
desconhecer a remessa da importância?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – Não, senhor. Em momento 
algum para confundir nem para desconhecer 
Era uma empresa que dava segurança na 
entrega dos recursos.

O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel. 
PP – MG) – Por favor, esclareça à Comissão 
como funciona essa empresa Bônus-Banval, 

qual a sua atividade específica, a sua espe-
cialização.

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – Eu não saberia explicar a 
atividade específica da Bônus. A única coi-
sa que posso determinar – e isso é fácil de 
comprovar – é que o dinheiro era depositado 
na conta da Bônus-Banval, e a Bônus-Banval 
entregava os recursos onde era determinado 
São Paulo, Brasília, onde fosse determinado, 
eles tinham como entregar esses recursos.

[...]
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – 

SC) – O senhor disse para o Valdemar vai 
lá na Bônus-Banval pegar o dinheiro que 
agora é lá.

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – Não. O pessoal da Bônus-
Banval entregava diretamente onde estava 
a pessoa. Entrega em domicílio, justamente, 
Deputado.

[...]
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – 

SC) – E o dinheiro do PT era para quem?
O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-

DES D0E SOUZA – Era entregue na sede 
da Silveira Martins.

[...]
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – 

SC) – Mas entregou a quem do PT?
O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-

DES DE SOUZA – No financeiro. Lá, havia 
várias secretárias de confiança do...

[...]
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) 

– [...] Por que o senhor considera a Bônus 
Banval uma boa indicação? O senhor não 
falou isso da Garanhuns: não conheço, esta-
va lá, a Garanhuns foi lá, não sei o quê. Mas, 
a Bônus-Banval o senhor qualificou: foi uma 
boa indicação. Porquê?

O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – Duas coisas completamen-
te diferentes. A Garanhuns foi uma empresa 
apresentada pelo Sr. Jacinto Lamas, que foi 
utilizada para pagar o PL, exclusivamente o 
PL. A Bônus-Banval que foi apresentada e ela 
fazia pagamentos em outras praças, como ela 
fez no Rio de Janeiro, e as pessoas nunca re-
clamavam, eia entregava em domicílio. [...]
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O SR. MARCOS VALÉRIO FERNAN-
DES DE SOUZA – Vou deixar uma coisa clara. 
A Bônus-Banval foi apresentada pelo PT e ela 
pagava a quem o Sr. Delúbio passava para 
mim. Por isso que eu coloquei “sob orienta-
ção do Sr. Delúbio Soares. (grifos do original 
– fls. 893 a 896 do v. 2 do Relatório).

Consta, ainda, do Relatório, as seguintes ob-
servações:

A menção à corretora Bônus Banval não 
se referiu apenas a uma empresa. Na verdade, 
os recursos movimentados por Marcas Valério 
transitaram por pelo menos duas empresas: 
a Bônus Banval Corretora de Câmbio, Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda e a Bônus Banval 
Comércio Ltda.

Marcas Valério, num primeiro momento, 
informou em seus depoimentos que suas em-
presas repassaram aos partidos, via Bônus 
Banval, o valor anteriormente mencionado 
(R$3,515 milhões). Enivaldo Quadrado, dono 
da Bônus Banval, afirmou que os repasses 
somaram R$ 6,5 milhões.

(...) A quebra do sigilo bancário das em-
presas Bônus Banval revelou que empre-
sas ligadas a Marcos Valério depositaram 
R$6.550.950,00 na conta da Bônus Banval 
Comércio, no período de 26-4-2004 a 24-5-
2004, conforme apresenta a tabela a seguir. 
(...). (fls. 898 e 897 do v. 2 do Relatório)

Diz, ainda, o Relatório que,

Segundo a lista. o total dos recursos 
repassados, direta ou indiretamente, a par-
lamentares e partidos políticos alcançou 
R$55.691.227,80 (...) Os valores dos su-
postos empréstimos depositados nas con-
tas das empresas vinculadas a Marcos Va-
lério e utilizados para pagamentos somaram 
R$51.838.930,00, incluídos neste total os 
valores destinados à amortização de supos-
tos empréstimos anteriores. (fls. 918 do v. 2 
do Relatório).

Especificamente no tocante ao Deputado José 
Janene, a tabela constante de fls. 919/921 do v. 2, 
confirma os valores pagos ao Representado, segun-
do a lista do Sr. Marcos Velério:

TABELA – LISTA DE MARCOS VALÉRIO – FLUXO 
DE ENTRADAS E SAíDAS³

O Relatório inclui o Deputado José Janene na re-
lação dos parlamentares que, no Relatório Parcial, foram 
identificados entre os beneficiários do Valerioduto, e que 
“podem ter incorrido em crime eleitoral e de sonegação 
fiscal”. (fls. 1.609 do v. 3 do Relatório).

A esse respeito, acrescenta o Relatório, referindo-
se a providências que poderão ser tomadas com vistas à 
responsabilidade na esfera judicial:

(...) O julgamento pela Câmara Federal do 
processo de cassação de mandato, por falta de 
decoro parlamentar, não interfere na responsabili-
zação criminal. Ademais, é evidente que de posse 
dos novos dados e documentos, só disponibiliza-
dos àquele órgão, e levando em consideração, 
ainda, a absolvição de alguns de seus membros, 
certamente serão aspectos que deverão ser ava-
liados pelo detentor do opinio delictis, inclusive 
quanto a eventual corrupção passiva.” (fls. 489 do 
v. 3 do Relatório).

II. II – E) DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO PROCU-
RADOR-GERAL DA REPÚBLICA NO INQUÉRITO Nº 

2.245
O Representado, juntamente com outras trinta e nove 

pessoas envolvidas no esquema criminoso denominado 
“mensalão, dentre elas o Deputado Federal Pedro Corrêa, 
que teve decretada a perda do mandato pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados e o servidor João Cláudio Genú, 
foi denunciado pelo Procurador-Geral da República nos 
autos do Inquérito nº 2.245. protocolado no Supremo Tribu-
nal Federal em 26-7-2005, procedente da Justiça Federal 
no Estado de Minas Gerais.

³ Esta tabela coincide com a constante do Relatório Parcial das 
CPMI dos Correios e da Compra de Votos, que fundamentou a Re-
presentação contra o Deputado José Janene.
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A denúncia em tela, resultado de minuciosa in-
vestigação procedida pelo Ministério Público Federal, 
é uma peça acusatória objetiva e clara, que atende 
aos requisitos formais essenciais, a exposição do fato 
com todas as circunsténcias, os sujeitos ativos dos 
crimes praticados, os meios empregados, o lugar, os 
elementos probatórios, o tempo e a motivação.

O Procurador-Geral da República, ao esclarecer 
quanto aos primórdios do chamado esquema do “men-
salão”, asseverou:

Do financiamento de campanha com a 
utilização de recursos não contabilizados e 
também de origem não declarada que se ini-
ciou na candidatura do atual Senador Eduar-
do Azeredo ao Governa de Minas Gerais em 
1998, Marcos Valério e seu grupo evoluiram, a 
partir do início de 2003, em conluio com José 
Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno, Silvio 
Pereira e outros, para a compra de apoio po-
lítico de parlamentares. (destacamos – fls. 
15 da denúncia)

Segundo a denúncia, o esquema em tela envol-
ve uma verdadeira associação criminosa, dividida em 
três segmentos, um ligado à cúpula do Partido dos 
Trabalhadores e dois ramos operacionais e financei-
ros vinculados a empresas de propaganda e a institui-
ções financeirat Os objetivos espúrios da organização 
eram a compra de apoio politico e o financiamento de 
campanhas eleitorais. Afirmou o Procurador-Geral da 
República que:

As provas colhidas no curso do Inquérito 
demonstram exatamente a existência de uma 
complexa organização criminosa, dividida em 
três partes distintas, embora interligadas em 
sucessivas operações: a) núcleo central: José 
Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Sílvio 
Pereira; b) núcleo operacional e financeiro, a 
cargo do esquema publicitário: Marcos Valé-
rio, Ramon Hallerbach, Cristiano Paz, Rogé-
rio Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias; e c) núcleo operacional e financeiro: 
José Augusto Dumont (falecido), a cargo da 
alta direção do Banco Rural: Vice-Presiden-
te, José Roberto Salgado, – Vice-Presidente 
Operacional, Ayanna Tenório, Vice-Presidente, 
Vinicius Semarane, Diretor Estatutário e Kátia 
Rabello, Presidente.

Ante o teor dos elementos de convicção 
angariados na fase pré-processual, não rema-
nesce qualquer dúvida de que os denunciados 
José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e 
Sílvio Pereira, objetivando a compra de apoio 

político de outros Parlidos Políticos e o fi-
nanciamento futuro e pretérito (pagamento de 
dívidas) das suas próprias campanhas eleito-
rais, associaram-se de farma estável e perma-
nente aos denunciados Marcos Valério, Ramon 
Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, 
$imone Vasconcelos, Geiza Dias (núcleo pu-
blicitário), e a José Augusto Dumont (falecido), 
José Roberto Salgado, Ayanna Tenório, Viní-
cius Samarane e Kátia Rabellio (núcleo Ban-
co Rural), para o cometimento reiterado dos 
graves crimes descritos na presente denúncia. 
(destacamos – fls. 15 e 16 da denúncia)

E sobre a compra de apoio político pela direção 
do Partido dos Trabalhadores, à qual imputa a prática 
de crime de quadrilha, dentre outros delitos:

Conspurca.se a manifestação popular, 
base do sistema democrático, instituindo-se 
sistema de enonne movimenta ção financeira á 
margem da legalidade, com o objetivo espúrio 
de obter a compra de votos de parlamentares 
à custa do desvio de recursos públicos.

O primeiro núcleo imprimia as diretrizes 
da atuação da quadrilha, valendo-se da experi-
ência e conhecimento dos dois outros núcleos 
na prática reiterada de crimes contra o sistema 
financeiro nacional, contra a administração pú-
blica e de lavagem de capitais. Em contraparti-
da, os executores dos comandos oriundos do 
núcleo central recebiam benefícios indevidos 
desse núcleo central.

Na presente investigação apurou-se que, 
no segundo semestre do ano de 2002, exata-
mente quando a vitória do PT no pleito elei-
toral estava delineada, Marcos Valério, com a 
intermediação do Deputado Federal do PT/MG 
Virgílio Guimarães, foi apresentado a Delúbio 
Soares, Sílvio Pereira, Jose Genoíno e João 
Paulo Cunha, todos membros do comando do 
Partido dos Trabalhadores.4

Com a vitória na eleição presidencial, 
inicia-se, em janeiro de 2003, a associação 
criminosa entre os dirigentes do Partido dos 
Trabalhadores e os denunciados ligados a 
Marcos Valério e ao Banco Rural.5

4.Texto de nota de rodapé – fl. 16 de denúncia: “Vide, entre outros, 
os depoimentos de Marcos Valério (fls. 51/62 e 355/360). Vide, tam-
bém, documento encaminhado por Marcus Valério ao Procurador-
Geral da República (fls. 69/71)
5. texto de nota de rodapé _ fl. 16 da denúncia: “Vide, entre outors, 
depoimentos de Simone Vasconcelos (fls. 588/595), especialmente: 
“QUE no final do ano de 2002 recebeu o primeiro pedido de Marcos 
Valério para realizaru m trabalho diferente do que estava acostumada; 
Que Marcos Valérion o final de dezembro de 2002 pediu á declarar-
te que realizasse um saquenna agência Brasília do Banco Rural e 
repasssasse os valores paar algumas pessoas; QUE, na verdade, 
este primeiro saque a pedido de Marcos Valério ocorreu em janeiro 
de 2003.”) e Duda Mendonça (fls. 1.839/1.844).”e
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O esquema criminoso em tela consistia 
na transferência periódica de vultosas quan-
tias das contas titularizadas pelo denuncia-
do Marcos Valério e por seus sócios Ramon, 
Cristiano e Rogério, e principalmente pelas 
empresas DNA Propaganda Ltda e SMP&B 
Comunicação Ltda, para parlamentares, di-
retamente ou por interpostas pessoas, e 
pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo 
Tesoureiro do PT Delúbio Soares, sem qual-
quer contabilização por parte dos responsá-
veis pelo repasse ou pelos beneficiários.

Os dados coligidos pela CPMI “dos Cor-
reios” e no presente inquérito, inclusive com 
base em declarações espantâneas do próprio 
Marcos Valério, demonstram que, no mínimo, 
R$55 milhões, repassados pelas Bancos Rural 
e BMG, foram entregues à administração da 
grupo de Marcos Valério, sob o fundamento 
de pseudos empréstimos ao publicitário, em-
presas e sócios, e foram efetivamente utili-
zados nessa engrenagem de pagamento de 
dívidas de partida, compra de apoio político 
e enriquecimento de agentes públicos. (des-
tacamos – fls. 15 a 17 da denúncia)

............................................................
José Genoíno, como Presidente do Par-

tido dos Trabalhadores, participou dos encon-
tros e reuniões com os dirigentes dos demais 
Partidos envolvidos, onde ficou estabelecido 
o esquema de pagamento de dinheiro em 
troca de apoio político, operacíonalizado 
por Delúbio Soares, Marcos Valério, Cris-
tiano, Ramon, Rogério, Simone e Geiza 
(destacamos – fls. 25 da denúncia).’

E o Procurador-Geral da República oferece dois 
exemplos sobre o modus operandi da quadrilha do 
“mensalão” quanto à lavagem de dinheiro, constante 
de Relatório de Análise apensado aos autos do In-
quérito nº 2.245. O Exemplo nº 1 relata o saque de 
R$300.000,00 reais da empresa SMP&B pelo Sr. João 
Cláudio Genú, assessor do líder do PP na Câmara 
dos Deputados, Deputado José Janene, restando evi-
dente que se tratou de uma operação ilegal e fictícia 
de transferência de recursos:

Ao explicar a modus operandi da qua-
drilha em relação à lava gem de dinheiro, o 
Relatório de Análise citado (191/06) traz a 
seguinte constatação sobre dois casos in-
dividuais:

“Exemplo nº 1 (Anexo I deste Relató-
rio) – No dia 17-9-2003, foi emitido o cheque 

nº 745773, conta 6002595-2, do Banco Rural, 
pela SMP&B Comunicação Ltda., no valor de 
R$300.000,00 reais, estando este cheque 
nominal e endossado à própria SMP&B. No 
mesmo dia foi preenchido o ‘formulário de 
controle de transações em espécie – saída 
de recursos/pagamentos’, constando a in-
formação inverídica de que tanto o portador 
quanto o beneficiário dos recursos sacados 
eram a SMP&B Comunicação Ltda.

Em seguida, a Srª Geiza (funcionária da 
SMP&B) enviou um e-mail para o Sr. Bruno 
Tavares (funcionário do Banco Rural), infor-
mando quem era a pessoa que de fato iria 
sacar o dinheiro, bem como o local e a data. 
No caso específico, foi informado por Geiza 
que no dia 17-9-2003, o Sr. João Cláudio 
Genu, assessor do líder do PP na Câmara, 
deputado José Janene – PP/PR, iria sacar 
os 300 mil reais.

Na seqüência, o Sr. Marcus Antônio (fun-
cionário do Banco Rural da agência Assem-
bléia, em Belo Horizonte) emitiu um fac-símile 
para o Sr. José Francisco (outro funcionário 
do Banco Rural, porémi da agência de Bra-
sília), autorizando o Sr. João Cláudio Genu a 
receber os 300 mil reais referente ao cheque 
da SMP&B que se encontrava em poder da 
agência de Belo Horizonte, ou seja, havia o 
saque em Brasília, no entanto o cheque es-
tava na agência de Belo Horizonte.

Consta também cópia da identidade da 
pessoa que sacou o dinheiro, no caso, a car-
teira do Conselho Regional de Economia do 
Sr. João Cláudio de Carvalho Genu.

Por fim, constatou-se que o Banço Rural 
tinha conhecimento de quem era o benefici-
ário final dos recursos sacados na ‘boca dc 
caixa’ das contas de Marcos Valério, porém, 
registrou na opção PCAF 500 do Sisbacen a 
ocorrência de um saque, em espécie, no valor 
de 300 mil reais, no dia 17-9-2003, informando 
como sacadora a SMP&B Comunicação Ltda., 
além de registrar que os recursos sacados se 
destinavam ao ‘pagamento de fornecedores’, 
como se observa no quadro a seguir, ocasião 
em que deveria ter informado o nome de João 
Cláudio de Carvalho Genu.... (grifos do origi-
nal — fls. 82 e 83. da denúncia)

A forma e os meios como se deram os saques 
de dinheiro em espécie no Banco Rural pelo servidor 
JoSo Cláudio Genú, seguindo orientação dos dirigentes 
do PP. em conjunto com as provas coligida evidencia a 
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transferencia ilegal de recursos e a pratica de crimes de 
corrupçio passiva. quadrilha e lavagem de dinheiro. Sobre 
o mecanismo empregado pelo esquema para lavagem de 
dinheiro por meio do Banco Rural, explica o Procurador-
Geral da República:

Nos dois anos dos intensos saques, (...) ne-
nhum recebedor fazia conferência do numerário, 
limitando-se a acondicionar os vultosos recursos 
em uma mala, bolsa ou sacola que levavam para 
tal finalidade ou lhes eram entregues pele propria 
Simone Vasconcelos. Por seu turno, Sirnone Vas-
concelos, conforme declarado na fase inquisito-
rial, limitava-se a entregar o numerário á pessoa 
identificada para o seu recebimento, sem conferir 
sequer a identidade.

 .................................................................. ...
Esse esquema de lavagem, praticado reite-

radamente durante mais de dois anos, caracteri-
zou-se pela sua estrutura simples, mas eficiente, 
possibilitando a total dissimulação do destino final 
do dinheiro, deixando apenas alguns vestígios 
materiais dos repasses em razão da necessidade 
de Marcos Velório resguardar-se, por meio dos 
e-mails e fac-similes que Simone Vasconcelos ou 
Geiza Dias encaminhavam à agência Assembléia 
da Banco Rural, identificando a pessoa previamen-
te indicada para receber os recursos financeiros. 
(fls. 78 e 79 da denuncia)

Por fim, no que interessa ao presente proces-
so, a denúncia contém capitulo especifico sobre a 
participação dos membros da direção do Parido 
Progressista no esquema do mensalão”, dentre os 
quais o Deputado José janene.

Segundo o Procurador-Geral da República 
da participação do Deputado José Janene, assim 
como do Deputado Pedro Corréa ( já condenado 
politicamente, como antes assinalado) no esque-
ma restou comprovada no curso do Inquérito. Me-
rece ser inteiramente transcrita essa parte da peça 
acusatória, por sua clareza, ccncisão e descrição 
precisa da participação do Representado na práti-
ca de crimes de quadrilha, corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro (fls. 98 a 104 da denúncia – VI. 
1- Partido Progressista):

Os denunciados José Jsnene, Pedro Cor-
rêa, Pedro Henry, João Cláudio Genú, Enivaido 
Quadrado, Breno Fischberg e Caros Alberto 
Quaglia montaram uma estrutura criminosa volta-

da para a prática dos crimes de corrupção passiva 
e branqueamento de capitais.

O recebimento de vantagem indevido, mo-
tivada pela condição de Parlamentar Federal dos 
denunciados José Janene, Pedro Corréa e Pe-
dro Henry tinha como cont rapte stação o apoio 
politico do Partido Progressista – PP ao Governo 
Federal.

Nessa linha, ao longo dos anos de 2003 e 
2004, José Janene, Pedro Corrêa, Pedro Henry 
e João Claudio Gent2 receberam aproximada-
mente quatro milhões e cem mil reais a titulo de 
propina

Após formalizado o acorda criminoso com o 
PT7 (José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino e 
Silvio Pereira), os paGamentos comecaram a ser 
efetuados pelo núcleo publicitário-financeiro.8

Os recebimentos, por sua vez eram con-
cretizados com o emprego de operações de lava-
gem de dinheiro para dissimular os reais destina 
tários das valores que serviram como pagamento 
de propina.

Ciente de que os valores procediam de or-
ganização criminosa dedicada á prática de crimes 
contra a administracão pública e contra o sistema 
financeiro nacional, os denunciados engendraram 
mecanismo para dissimular a origem, natureza e 
destino dos montantes auferidos.

7.nota de rodapé — fl. 97 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimentos de ido Cláudio Genú (fls. 576/583), Vadio Co-
mes (fls. 1718/1722), especialmente; “Que nunca chegou a 
tratar nenbum tipo de assunto com Delubio Sons, esclare-
cendo que presenciou uma conversa havida cm Brasilia en-
tre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente 
do mesmo partido, José Genoino, com os Deputados Pedro 
Henry E Pedro Correia, ambos do Partido Progressista; Que 
nessa conversa com os politicos dos dois partidos tentavam 
acenar detalhes de tinia possível aliança em âmbito nacional; 
Que no decorrer do referido diálogo, escutou que os interlo-
cutorts mencionaram a necessidade de apoio financeiro do 
Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista em 
algumas regiôes do País?) e José Janene (fls. 1702/1708, 
especialmente: ‘Que no inicio do atual Govenio Federal o 
Partido Progressista realizou com o Partido dos Trahalha-
dores um acordo de cooperação financeira Vide, também, 
documento de fl 1919.”
8.texto de nota de rodapé – fl.97 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimento de João Cláudio Genú (fls. 576/583), Eliane Alves Lo-
pes (fls. 615/618, especialmente: “QUE se recorda de ter visto uma 
única vez JOÃO CLÁUDIO GENU na empresa SMP&B no edifício 
da CNC; QUE nessa oportunidade JOÃO CLÁUDIO GENU teria 
uma reunião com MARCOS VALÉRIO.”)”
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A primeira forma de recolhimento era im-
plementado pelo intermediário João Cláudio 
Genu que agia conscientemente por ordem de 
José Janene, Pedro Corrêa e Pedro Henry.

O segundo mecanismo para obtenção 
dos recursos criminosos era por meio das 
empresas Bônus Banval e Natimar, utilizadas 
pelos denunciados do PP (José Janene, Pedro 
Correa, Pedro Henry e João Cláudio Genú) 
para ocultar a origem,  natureza delituosa e 
destinatários finais dos valores.

Dentro do organograma da quadrilha, 
José Janone, Pedro Conta a Pedro Henry 
ocupa vem o topo da sua estrutura, possuin-
do o dominio do seu destino.

O Deputado Federal José Janene sem-
pre integrou a Executiva Nacional do PP, ten-
do fechado o acordo financeiro com o PT e 
assumido pastam ativa no recebimento da 
propina.

Nesse sentido, inclusive, foi o responsá-
vel pela aproximação do núcleo publicitário-
financeiro com a parceira Bônus Banval.

o Deputado Pedem! Pedro Corrêa era 
o Presidente do PP, sempre ocupando altos 
cargos na agremiação partidária em tela.

Já o Deputado Federal Pedro Henry eta o 
líder da bancada do PP na Câmara Federal.

Enfim, os denunciados José Janene, 
Pedro Conta e Pedro Henry representavam 
o comando real do PP.

Finalmente, João Cláudio Genu cujo pa-
trimônio é incompativel com sua renda inforr-
nada9 era o homem de confiança da cúpula 
do PP (José Janene, Pedro Corrêa e Pedro 
Henry), trabaiharrio com a Deputado Federal 
José Janene desde juiha de 2303.

Em seu depoimento na Policia Federal, 
o João Cláudio Gend admitiu que recebeu 
quantias em espécie em nome do PP. Relatou, 
ainda, que sua atua pão delituosa era sempre 
precedida da aval dos Deputados Federais 
José Janene e Pedro Corréa.

As primeiras operações do recebimento 
dos valores foram implementadas pessoal-
mente por João

9 texto de nota de rodapé – fl 98 da denúncia: “Vide, time outros, 

depoimento de João Claudio Genu(fls. 576/583).”

Cláudio Genú, intermediário dos lide-
res da quadrilha José Janene, Pedro Corrêa 
e Pedro Henry.

Depois, buscando sofisticar as mano-
bras de encobrimento da origem e natureza 
dos expressivos montantes au feridos pela 
quadrilha, José Janene, Pedro Correa, Pedro 
Henry e José Ciáudio Genú passaram a se 
utilizar de forma reiterada e profissional dos 
serviços criminosos de lavagem de capitais 
oferecidos no mercado pelas empresas Bó-
nus Banval e Natimar.

Com efeito, após apresentação de José 
Janene10, Marcos Velório iniciou o repas-
se da propina determinada pelo PT (José 
Dirceu, Delúbio Soares, José Genoino e 
Silvio Pereira11) á quadrilha integrada por 
José Janene, Pedro Correa, Pedro Henry 
e João Ciáudio Genú valendo-se de modo 
profissional dos serviços da Bônus Banval, 
cujas proprietárias são Enivaldo Quadrado 
e Breno Fischberg.12

10.texto de nota de rodapé – fl. 99 da denúncia: “Vide, entre 
outros, depoimeotos de Marcos Valério (fls. 1454/1465, espe-
cialmente: “Que foi apresentado ao Sr. Enivaldo Quadrado pelo 
Deputado Pedro José Janene, que po, sua vez fui apresentado 
ao Declarante por Delubio Soares, que José Janene indicou a 
Corretora Bónus Banval para receber repasse do Partido dos 
Trabalhadores”), Enivaldo Quadrado (fls. 984MB, especialmente: 
“Que no início do ano de 2004 o deputado Janene apresentou 
o Sr. Marcos Valério Fernandes ao depoente, tendo o encontro 
ocorrido no Hotel Intercontinental localizado na Alameda Santos, 
bairro Jardim Paulista.”) e Enivaldo quadrado (fls. 1426/1431)’

11.texto de nota de rodapé – fl 99 da denúncia: “Vide, entre 
outros, depoimento de Marcos Valério (fls. 1454/1465, espe-
cialmente: “Que participou de tres reuniões, salvo engano, 
com Enivaldo Quadrado e Delubio Soares, realizados na sede 
nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo/SP (dois 
encontros) e em uma lanchonete no piso superior do Aeroporto 
de Congonhias/SP (um encontro); Que nessas reuniões eram 
discutidos os repasses para o Partido Progressista e demais 
beneficiarios; (..) Que esteve na sede da Bônus Banval em era 
ou quatro oportunidades, sempre para tratar de assuntos rela-
cionados aos repasses.”)”

12.texto de nota de rodapé – fl 99 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimentos de Marcos Valério (Os. 1454/1465. especialmente: 
“Que os interlocutores do Declarante junto à bônus Banval eram 
os Srs. Enivaldo Quadrado e Breno; que tambem participou de 
reuniões na Bônus Banval em que estava presente o Deputado 
Federal José Janene, juntamente com seus assessor direto, 
João Claudio Genu; que discutiu com Enivaldo Quadrado e o 
Deputado Federal José Janene sobre os pagamentos a serem 
encaminhados ao Partido Progressista.”) e Enivaldo Quadrado 
fls. 1426/1431, especialmente: que o Deputado José Janene 
sempre estava acompanhado de João Claudio Genu.”).” 
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Nessa empreitada de repasse de van-
tagem indevida, a Bónus Banval, em uma 
primeira fase, realizou altos saques em es-
pécie, repassando posteriomiente os mon-
tantes aos destinatários indicados pelo nú-
cleo do PT (fl. 1461). 13

Depois, por questões operacionais, 
valeu-se dos serviços espúrios da empresa 
Natimar, que tem como sócio Carlos Alber-
to Quaglia.14

Os valores oriundos do núcleo Mar-
cos Velório eram depositados na conta da 
empresa Bônus Banval, que os direcionava 
internamente para a conta da Natimar junto 
á própria Bônus Banval, sendo transferidos 
em seguida por Carlos Alberto Quagila. 
Enivaldo Quadrado e Bruno Fischberg aos 
destinatários reais do esquema.

Essa segunda forma fraudulenta de 
repasse, com o emprego das empresas 
Bônus Danval e Natimar, resultou em trans-
ferências no valor total de um milhões  e 
duzentos mil reais ao PP.

Assim, como profissionais do ramo de 
branqueamento de capitais, Enivaldo Qua-
drado, Bruno Fischberg e Carlos Alberto 
Queglia associaram-se de modo perma-
nente. habitual e organizado à quadrilha 
originariamente integrada por José Janene, 
Pedro Conta, Pedro Henry e João Cláudio 
Genú.

Os recursos do núcleo Mamas VaIédo 
repassados para as empresas Bônus Banval 
e Natimar tinham por origem predominante 
as empresas 25 Participações Ltda e Rogé-
rio Lanza Tolantino Associados, ambas do 
seu grupo empresarial15

Em decorrência do esquema criminoso 
articulado, José Janene, Pedro Corrêa, Pe-
dro Henry e João Cláudio Genú receberam 
como contraprestação do apoio político ne-
gociado ilicitamente, no mínimo, o montante 
do quatro milhões e cem mil mais.

13 texto de nota de rodapé — fl. 99 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimentos de Aureo Marcato (fls. 818/820) e Enivaldo Quadrado 
(fls. 984/988 e 1426/1431)

14.texto de nota de rodapé – fl. 100 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimento de Carlos Alberto quaglia (fls. 2094/210).”

15.texto de nota de rodapé – fl. 100 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimentos de Enivaldo Quadrado (fls. 1426/1431)” 

Desse total, o valor aproximado da 
R$2.900.000,00 foi entregue aos parlamentares 
acima mencionados pela sistemática de saques 
efetuados por Simone Vasconcelos na agência 
do Banco Rural em Brasília16, que repassava o 
dinheiro a João Claudio Genú em malas ou sa-
colas dentro da própria agência, no quarto do 
hotel Grand Bittar onde se hospedava e na sede 
da empresa SMP&B em Brasilia.

Em duas ocasiões, 17/090003 e 24/090003 
o próprio José Ciáudio Sena rubricou o documen-
to fac-simile (lis. 222)225 do Apenso 05 e 354 
e 412 do Apenso 06) que autorizava os saques 
da impedância de R$300.000,00 

cada uma dessas situações, tendo con-
firmado, em seu depoimento (fls. 576/584) o 
recebimento dos valores acima mencionados e 
de varias outros saques efetuados por Simone 
Vasconcelos17 que lhe foram repassados na for-
ma descrita no parágrafo anteriort8

Segundo a documentação que constitui 
os Apensos 05 e 06, referente aos fac-símiles 
e outros meios de comunicação utilizadas por 
Geiza Dias, Simone Vasconcelos e os funcioná-
rios do Banco Rural para identificação dos sa-
cadores do dinheiro disponibilizado pelo grupo 
de Marcos Valério, também constam as seguin-
tes informações de saques por parte de João 
Cláudia Genú:

13-1–2004 – R$200.000,00 (fl. 55 e verso 
do Apenso 05);

20-1-2004 – R$200.000,00 (fl. 75 e verso 
do Apenso 05).

O valor aproximado de R$1.200.000,00 
foi transferido aos parlamentares Pedro Conta, 
Pedro Henry e José Janene pela sistemática de 
lavagem de dinheiro operacionalizada pela Bô-
nus Banval Participações Ltda e Bônus Benval 
Cornmodities Corretora de Mercadoria Ltda, va-
lendo-se da conta da empresa Natimar.

16.texto de nota de rodapé – fl. 100 da denúncia: “Sobre a sistemá-
tica de lavagem de dinheiro, vide topíco IV da denúncia”
17.texto de nota de rodapé — fl. 101 da denúncia: “Vide, entre ou-
tros, depoimento de Simone Vasconcelos (fl. 588/595, especialmen-
te: “Que tinha verdadeiro pavor em sair da agência bancaria por-
tando grandes quantias era dinheiro; Que, certa vez, solicitou que 
um carro forte fosse levar seiscentos e cinquenta mil reais para o 
prédio da Confederaçao Nacional do Comércio .— CNC, local onde 
funcionava a filial da SMP&B em Brasilia....Que parte dos valores 
transportados pelo carro-forte também foi entregue ao assessor 
parlamentar.., João Claudio Genu
18.texto de nota de rodapé fl. 101 da denúncia: “Vide documentos 
de fls. 09/12 do Apenso 05 informando o transporte de numerario 
através de carros-forte. Simone efetuou a entrega desse dinheiro a 
João Cláudio Genú e outros.”
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Enivaldo Quadrado, sócio das empresas 
acima mencionadas, apresentando justificati-
vas inverossimeis para o recebimento de di-
nheiro do grupo empresarial de Marcos Valé-
rio, confirmou a realização de vários saques 
a pedido de Simone Vasconcelos e Marcos 
Valério do em, no mínimo, quatro oportunida-
des, totalizando R$ 605.000,00.

O montante acima foi sacado, em mar-
ço de 2004, por interpostas pessoas, a saber 
Áureo Mamata, que efetuou dois saques de 
R$150.000,00 cada (fls 155 e 160 do Apenso 
05); Luiz Carlos Masano (fls 173 do Apen-
so 05), que recebeu R$50.000,00 e Benoni 
Nascimento de Moura (fl. 200). que recebeu 
R$255.000,00.19

Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg e 
Carlos Quaglia também se valeram da empre-
sa Natimar Negócios ltda, empregada para a 
prática de lavagem de dinheiro20, a fim de que 
o grupo de Marcos Valério, especialmente por 
meio das empresas 2S Participações Ltda. e 
Rogério Lanza Tolentino & Associados, efe-
tuasse a transferência de, no mínimo, R$500 
mil, por intermédio da conta da empresa Nati-
mar mantida na Corretora Bônus Banval para 
os parlamentares do PP Pedro Corrêa, Pedro 
Henry, José Janene.²¹

19.texto de nota de rodapé – fl. 102 da denúncia: “Vide, entre outros, 
depoimento de Enivaldo Quadrado (fls. 984/988); Atino Marcato (fls. 
818/820); Luiz Carlos Masano fls. 645/648) e Benoni Nascimento de 
Moura (fls. 655/657).”
20. texto de nota de rodapé – fl. 102 da denúncia: “Nos termos apura-
dos no inquérito, a empresa Natimar, que supostamente pertence ao 
argentino Carlos Alberto Quaglia, mantém conta na corretora Bônus 
Banval e integra um esquema de lavagem de dinheiro operacionali-
zado pelos donos da Corretora Banval, pelo próprio Carlos Alberto 
Quaglia e outros. Os fatos que não se relacionam com o objeto da 
presente denúncia serão declinados para apuração nas istâncias ade-
quadas. Vide, entre outros, depoimentos de Enivaldo Quadrado (fls. 
1.426/1.431), Carlos Alberto Quaglia (fls. 2.094/2.101), Breno Fischberg 
(fls. 4.215/4.217) e de todas as pessoas que se utilizaram, consciente-
mente ou não, do esquema de lavagem para o recebimento de dinheiro 
(fls. 2.028/2.030; 2.052/2.053; 2.055/2.056; 2.074/2.075; 2.080/2.081; 
2.119/2.121, 2.122/2.124, dentre outros).”
21.texto de nota de rodapé – fl. 102 da denuncia: ”Vide, entre outros, 
depoimentos de Carlos Alberto Quaglia (fls. 2.094/2.101, especialmente: 
“Que, assinou aproximadamente dez cartas de transferência de recur-
sos para terceiros desconhecidos; Que, também assinou cerca de cinco 
cartas de transferências com destinatários ‘em branco’, preenchidos 
por Enivaldo Quadrado...; Que, neste momento, é dada ciência ao de-
clarante que foram apresentadas pela Bônus Banval aproximadamente 
cinquenta cartas de transferência de recursos assinadas pelo declarante; 
Que, indagado se sabe dizer as razões de tamanha discrepância entre 
o que disse em linhas atrás e os documentos apresentados pela Bô-
nus Banval respondeu que além das que assinou a pedido de Enivaldo 
Quadrado é possível que aí esteja computadas as transferências que 
efetivamente realizou em nome da Natimar.”).”

Já foram identificadas as seguintes 
operações de branqueamento de capitais 
via Natimar Gisele Merolli Miranda e Re-
gina Merolli Miranda (R$12.000,00 em 13-
9-2004); Aparício de Jesus e Selmo Adal-
berto de Carvalho (R$10.000,00 em 13-9-
2004); Frederico Climaco Schaefer, Mariana 
Climaco Schaefer e Adolfo Luiz de Souza 
Góis (R$25.000,00 em 7-7-2004); Emer-
son Rodrigo Brati e Danielly Cintia Carlos 
(R$7.900,00 em 2-9-2004); Valter Colonello 
(dois depósitos de R$10.000,00 em julho 
de 2004 e 13-9-2004); Laurito Defaix Ma-
chado (R$11.000,00 em 2-9-2004); e José 
Rene de Lacerda e Fernando Cesar Moya 
(R$11.400.00 em 2-9-2004)²²

Para ilustrar o apoio político do gru-
po de parlamentares do Partido Progres-
sista ao Governo Federal, na sistemática 
acima narrada, destacam-se as atuações 
dos parlamentares Pedro Corrêa, Pedro 
Henry e José Janene na aprovação da re-
forma da previdência (PEC nº 40/2003 na 
sessão do dia 27-8-2003) e de reforma tri-
butária (PEC Nº 41/2003 na sessão do dia 
24-9-2003).²³

Assim procedendo de modo livre e 
consciente, na forma do art. 29 do Código 
Penal:

a) José Dirceu, Delúbio Soares, José 
Genoíno, Sílvio Pereira, Marcos Valério, 
Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogé-
rio Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza 
Dias, em concurso material, estão incursos 
3 (três) vezes nas penas do artigo 333 do 
Código Penal [corrupção ativa] (parlamen-
tares Federais Pedro Corrêa, Pedro Henry 
e José Janene);

b) José Janene, Pedro Corrêa e Pedro 
Henry, em concurso material, estão incur-
sos nas penas do:

b.1) artigo 288 do Código Penal (qua-
drilha);

b.2) artigo 317 do Código Penal (cor-
rupção passiva); e

22.texto de nota de rodapé – fl. 103 da denúncia: “Essas são as 
operações já identificadas. As demais serão investigadas nas ins-
tâncias adequadas. Os depoimentos foram juntados na sequência 
imediatamente anterior à denúncia. Vide, também, Relatório de 
Análise nº 792/2006 e anexo”.
23.texto de nota de rodapé – fl. 103, da denúncia: “Registre-se que 
o denunciado Pedro Corrêa não participou da votação da reforma 
tributária”.
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b.3) 15 (quinze) vezes no artigo V, in-
cisos V, 1º e VII, da Lei nº 9.613/1998 [cri-
me de lavagem] 24 (quatro saques via João 
Cláudio Genú, quatro saques via Bônus 
Banval e sete transferências via conta da 
Natimar);

c) João Cláudio Genú, em concurso 
material, está incurso nas penas do:

c.1) artigo 288 do Código Penal (qua-
drilha);

c.2) 3 (três) vezes no artigo 317 do 
Código Penal (corrupção passiva: Parlamen-
tares Federais Pedro Corrêa, Pedro Henry 
e José Janene); e

c.3) 15 (quinze) vezes no artigo 1º, 
incisos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/1998 
(quatro saques próprios, quatro saques via 
Bônus Banval e sete transferências via con-
ta da Natimar);

d) Enivaldo Quadrado e Breno Fisch-
berg, em concurso material, estão incursos 
nas penas do:

d.1) artigo 288 do Código Penal (qua-
drilha); e

d.2) 11 (onze) vezes no artigo 1º, inci-
sos V, VI e VII, Lei nº 9.633, de 3 de março de 
1998 (quatro saques via Bônus Banval e sete 
transferências via conta da Natimar; e

e) Carlos Alberto Quaglia, em concurso 
material, está incurso nas penas do:

e.1) artigo 288 do Código Penal (qua-
drilha); e

e.2) 7 (sete) vezes no artigo 1º inci-
sos V, VI e VII, da Lei nº 9.613/1998 (sete 
transferências via conta da Natimar). (des-
tacamos)

24. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes 
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;a prevenção 
da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta 
lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 
e dá outras providências. (“Art. 1º Ocultar ou dissimular a nature-
za, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime:
..........................................................................................................
V – contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si 
ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, 
como condição ou preço para a prática ou omissão de atos admi-
nistrativos;
VI – contra o sistema financeiro nacional;
VII – praticado por organização criminosa.
.........................................................................................................”

II.II – C) Do Exame do Conjunto Probatório
Restou provado nos autos que o Partido dos Tra-

balhadores repassou valores em espécie e não con-
tabilizados ao Partido Progressista, em 2003 e 2004. 
O Representado, juntamente com o Deputado Pedro 
Corrêa, dirigente nacional do PP, autorizavam o Sr. 
João Cláudio Carvalho Genú, funcionário da liderança 
do PP na Câmara dos Deputados, a recolher elevadas 
quantias em dinheiro, que o Partido dos Trabalhadores, 
por intermédio do empresário Marcos Valério, dispo-
nibilizava ao PP. Simone Vasconcelos, Diretora Finan-
ceira da Agência de Publicidade SMP&B, repassava o 
dinheiro a João Cláudio Genú, em malas ou sacolas, 
dentro da própria agência do Banco Rural, em Brasília, 
no hotel Grand Bittar onde se hospedava e na sede da 
empresa SMP&B. Os valores recebidos pelo Sr. Genú 
eram entregues no Partido Progressista, no 17º andar 
do anexo I do Senado Federal.

O Deputado Pedro Corrêa, em depoimento cons-
tante dos autos, confirma que receberam R$700.000,00 
por meio do chamado “valerioduto”. O Sr. Genú também 
confessou o recebimento de valores nesse esquema, 
alegando não saber a quantia exata, já que não con-
feria o dinheiro recebido.

Em sua defesa prévia, confessa o Representa-
do que efetivamente autorizou o Sr. Genú a receber 
valores em espécie:

39. Na realidade, a conduta do Acusa-
do resumiu-se em autorizar o servidor João 
Cláudio Genú a transportar os recursos resul-
tantes de operação previamente ajustada por 
dirigentes partidários, sem qualquer cunho ou 
conotação de ilicitude.

Já os depoimentos das testemunhas do Proces-
so movido contra o Deputado Pedro Corrêa (Sr. Valmir 
Campos Crepaldi; Senador Sibá Machado; Dr. Paulo 
Goyaz, Deputado Mário Negromonte), neste Conselho 
de Ética, de certa forma, confirmam as versões apre-
sentadas para os fatos pelo ora Representado e pelo 
próprio Deputado Pedro Corrêa.

Assim, alegaram os referidos Deputados do PP 
que os valores recebidos foram pagos ao advogado 
Paulo Goyaz a título de honorários advocatícios. O 
Partido dos Trabalhadores no Acre teria provocado a 
propositura de ações judiciais contra candidatos do PP 
contestando o resultado de pleitos eleitorais. Um dos 
eleitos, Deputado Narciso Mendes, acabou tendo seu 
mandato cassado. O segundo eleito pelo PP, o Depu-
tado Ronivon Santiago, teriaa procurado a direção 
racional de seu partido, solicitando ajuda financeira 
para pagar honorários advocatícios. Nesse contexto, 
o Partido Progressista, que negociava seu apoio ao 
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governo, teria colocado na mesa de negociação a ne-
cessidade de o Partido dos Trabalhadores fornecer os 
recursos necessários para que o Partido Progressista 
pudesse pagar os honorários advocatícios devidos por 
seu Deputado Ronivon Santiago, com cerca de 38 pro-
cessos pendentes no Judiciário, movidos ou instigados 
pelo Partido dos Trabalhadores.

Assinale-se que, com base nesses mesmos fa-
tos, nessas tratativas financeiras entre o PP e o PT, o 
Deputado Pedro Corrêa teve seu mandato cassado, 
por recomendação deste Conselho, pela composição 
plenária da Câmara dos Deputados. A relação espu-
ria entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Pro-
gressista, que era dirigido, dentre outros, pelo Depu-
tado José Janene, foi revelada na ocasião, restando 
evidente a doação de dinheiro ilegal entre os Partidos 
envolvidos e a responsabilidade da direção do Partido 
Progressista.

No julgamento do Processo nº 13, de 2005, ins-
taurado contra o Deputado Pedro Corrêa, este Con-
selho, antes, por 11 votos contra 3, definiu que o par-
lamentar teve responsabilidade no recebimento de 
recursos irregulares, obtendo “vantagem indevida, 
para si ou para outrem”, conforme o art. 4º, inciso II, 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 
dos Deputados.

Registre-se que desde a cassação do mandato 
do Deputado Pedro Corrêa muito mais foi apurado no 
Congresso Nacional, por meio da CPMI dos Correios, 
e, pela Procuradoria-Geral da República, nos autos 
do Inquérito nº 2.245 sobre o esquema do mensalão. 
Descortinou-se toda a rede criminosa que envolvia os 
parlamentares e partidos políticos que vendiam apoio 
ao Governo. Essa rede era formada pela direção do 
Partidos dos Trabalhadores e por outros intermediários 
que também se beneficiavam do esquema, definidos 
pelo Procurador-Geral da República como o núcleo 
operacional e financeiro, a cargo do esquema publici-
tário, comandado pelo Sr. Marcos Valério, e o núcleo 
financeiro que envolvia a Bônus Banval e outras insti-
tuições financeiras.

Como bem ressaltou o Deputado Carlos Sam-
paio, Relator do Processo instaurado neste Conselho 
contra o Deputado Pedro Corrêa, não tem relevância, 
no caso, o montante de dinheiro transferido do Partido 
dos Trabalhadores ao Partido Progressista, por inter-
médio de Marcos Valério, no esquema do “mensalão”, 
nem sua destinação, se seria para pagar advogado ou 
cobrir despesas partidárias.

Quanto ao repasse de recursos do Partido dos 
Trabalhadores ao Partido Progressista e a participação 
do Deputado José Janene, os fatos são incontroversos. 
O servidor João Cláudio Genú admitiu o recebimento 

de valores em espécie em nome do Partido Progressista 
e afirmou que sua conduta dependia sempre do aval dos 
Deputados José Janene e Pedro Corrêa. Os Deputados 
da cúpula do PP confirmaram essa versão. Nesse sen-
tido, destacamos trecho da defesa do Deputado Pedro 
Corrêa25:

(...) praticamente não há a menor contro-
vérsia sobre e matéria de fato. O núcleo dos fa-
tos imputados está absolutamente sedimentado 
numa prova incontroversa.

Então, se não há necessidade de perquiri-
ção sobre circunstâncias em que ocorreram os 
fatos – porque elas estão muito claras; a prova é 
unissona, é unânime –, resta-nos o espaço, en-
tão, de valorar politicamente essas condutas, ou 
juridicamente essas condutas.

Conclusão
De todo o conjunto probatório dos autos exsurge 

claramente a participação do Representado no esque-
ma denominado “mensalão”, qual seja o de compra, pelo 
Partido dos Trabalhadores, de apoio político de parlamen-
tares e partidos ao Govemo, utilizando-se do chamado 
valeriodutos, mecanismo de repasse de recursos pelas 
empresas de publicidade do Sr. Marcos Valério, por meio 
de instituições financeiras, no caso, o Banco Rural e as 
Corretoras Bônus Banval e Natimar.

A conduta indecorosa do Representado está em 
“perceber a qualquer título, em proveito próprio ou de 
outrem, no exercício da atividade parlamentar vantagens 
indevida”. Restou cabalmente provada que ocorreram os 
repasses, em elevadas quantias em dinheiro, ao Partido 
Progressista, sem contabilização e sem prestação de con-
tas à Justiça Eleitoral, provenientes do Partido dos Traba-
lhadores, por meio das empresas do Sr. Marcos Valério, 
tendo o Deputado José Janene a responsabilidade pela 
direção do Partido Progressista à época, como primeiro 
tesoureiro, inclusive para o que o Deputado Pedro Corrêa, 
Presidente do PP, afirmou em seu depoimento “procurar” e 
“conseguir recursos para o partido político. A informalida-
de dos saques junto às instituições bancárias envolvidas; 
a transferência das quantias sem prestação de contas ou 
comprovação da origem, em descumprimento da legis-
lação; o testemunho do Sr. Marcos Valério, do Deputado 
Pedro Corrêa, do Sr. Genu, da Srª Simone Vasconcelos, 
a defesa escrita do Representado, que confessa sua par-
ticipação na transferência de recursos em questão, são 
provas que revelam claramente o comportamento antiético 
e indecoroso do Deputado José Janene.

25. Defesa oral – fls. 21 das notas taquigráficas da sessão do Conse-
lho, realizada em 23-1-2006, para apresentação do parecer do Depu-
tado Carlos Sampaio ao Processo Disciplinar nº 13 (Representação 
nº 50), de 2005, instaurado contra o Deputado Pedro Corrêa.
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Conforme já salientado, não tem relevância para 
a caracterização da quebra de decoro o montante de 
dinheiro transferido do PT para o PP por intermédio do 
Sr. Marcos Valério no esquema do “mensalão”, nem sua 
destinação. No entanto, cumpre ressaltar que tanto o 
relatório final da CPMI dos Correios quanto a denún-
cia oferecida polo Procurador-Geral da República são 
unânimes em afirmar que ao Deputado José Janene 
foi repassada, no mínimo, a importância de R$4,1 mi-
lhões (fls. 829 do v. 2 do Relatório Final da CPMI dos 
Correios e fls. 99 a 104 da denúncia oferecida pelo 
Procurador-Geral da República).

O diagrama 4, constante do Relatório Final da 
CPMI dos Correios, corrobora a tese de que os recur-
sos do “valerioduto” visavam a formação de um fun-
do para viabilizar a compra de apoio político, seja por 
meio da votação de matérias de interesse do Governo 
no Congresso Nacional, seja por meio de migrações 
de parlamentares, apontando 22 mudanças de parla-
mentares para o PP, sendo 11 no período de agosto 
de 2003 a meados de fevereiro de 2004, quando hou-
ve várias coincidências entre as datas de saques no 
“valerioduto” e as datas em que ocorreram as migra-
ções partidárias.

Ainda nesse diagrama 4, há informação de que, a 
partir do final de abril, até junho de 2004, observou-se 
intenso fluxo de recursos para o PP, via Bônus Ban-
val. Em aproximadamente cinqüenta dias, a soma de 
R$6.644.450,00 foi destinada ao referido Partido.

O diagrama 4.1. também constante do Relatório 
Final da CPMI dos Correios revela a teia de relaciona-
mentos financeiros e telefônicos envolvendo o Deputado 
José Janene, sua esposa, parentes, pessoas próximas 
e a Corretora Bônus Banval. Mostra, ainda, o relacio-
namento do Deputado José Janene com ex-dirigentes 
do PT: Delúbio Soares, Silvio Pereira, e com funcioná-
rios da SMP&B Comunicação Ltda. Aponta, ainda, 621 
ligações trocadas pelo Deputado José Janene com o 
grupo investigado pela CPMI dos Correios.

Segundo a denúncia oferecida pelo Procurador-
Geral da República, em decorrência do esquema cri-
minoso denominado “valerioduto”, do total de R$4,1 
milhões recebidos por José Janene, Pedro Corréa, 
João Cláudio Genú, e outros, R$2,9 milhões foram 
entregues aos Parlamentares pela sistemática de sa-
ques efetuados por Simone Vasconcelos na Agência 
do Banco Rural, em Brasília. O restante foi entregue 
via Corretoras Bônus Banval e Natimar.

Por fim, no que se refere às movimentações finan-
ceiras, vale ressaltar que o Banco Rural tinha o conhe-
cimento de quem era o beneficiário final dos recursos 
sacados na “boca do caixa” das contas do Sr. Marcos 
Valério. Entretanto, registrava na opção PCAF 500 do 

Sisbacen, informando como sacadora a SMP&B e que 
os recursos sacados se destinavam ao “pagamento de 
fornecedores”, configurando, conforme frisado pelo 
Procurador-Geral da República em sua denúncia, o 
esquema de lavagem de dinheiro.

Em virtude desses fatos, os Deputados José Ja-
nene, Pedro Corrêa e o Sr. João Cláudio Genú, dentre 
outros, estão incursos no art. 288 do Código Penal (cri-
me de quadrilha), art. 317 do Código Penal (crime de 
corrupção passiva) e no art. 1º, incisos V, VI e VII, da 
Lei nº 9.613/1998 (crime de lavagem de dinheiro).

Importa observar, por oportuno, que o Deputado 
Pedro Corrêa, representado no Processo nº 13, de 2005, 
que apurou os mesmos fatos que deram origem a pre-
sente representação contra o Deputado José Janene, 
foi cassado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, 
no dia 15-3-2006, por 261 votos favoráveis e 166 vo-
tos contrários.

Quanto à alegação de que, no caso, houve do-
ação entre partidos para pagamento de honorários 
advocatícios, cabe ressaltar que o art. 24, inciso IV, 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), proíbe expressamente aos partidos políticos 
receber doação em dinheiro procedente de entidade 
de direito privado que receba contribuição compulsória 
em virtude de disposição legal, litteris:

Art. 24 É vedado, a partido e candidato, 
receber direta ou indiretamente doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive 
por meio de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de:

................ .......................... ....................
IV – entidade de direito privada que rece-

ba, na condição de beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de disposição legal;

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

Assim, seria vedado ao Partido Progressista re-
ceber doação em dinheiro do Partido dos Trabalha-
dores, uma dessas entidades beneficiárias do fundo 
partidário (Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos), por força do art. 38 da Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos), 
e do art. 17, § 3º, da Constituição Federal.

Observa-se, ainda, que o recebimento dos referi-
dos recursos pelo Partido Progressista foram realizados 
em descumprimento da legislação eleitoral que exige a 
prestação de contas de valores recebidos, na forma de-
finida pela Lei dos Partidos, em nome da transparência 
das contas partidárias, com o escopo de identificação 
da origem e destinação de recursos. O art. 39 e seus 
§§ 1º a 3º da Lei nº 9.096/1995 determinam:
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Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 
31, o partido político pode receber doações 
de pessoas físicas e jurídicas para consti-
tuição de seus fundos.

§ 1º As doações de que trata este artigo 
podem ser feitas diretamente aos órgãos de 
direção nacional, estadual e municipal, que 
remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do partido, o 
demonstrativo de seu recebimento e res-
pectiva destinação, juntamente com o ba-
lanço contábil.

§ 2º Outras doações, quaisquer que 
sejam, devem ser lançadas na contabilidade 
do partido, definidos seus valores em moe-
da corrente.

§ 3º As doações em recursos financei-
ros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas 
por cheque cruzado em nome do partido po-
lítico ou por depósito bancário diretamente 
na conta do partido político. 

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

Com efeito, a transparência da contabilidade 
eleitoral é exigência de nossa legislação para ga-
rantir a lisura e a integridade do processo eleitoral. 
Visa a impedir que o sistema político seja violentado 
pela corrupção, que compra consciências e votos, 
corrói a integridade dos homens e das instituições. 
O partido político que descumpre a legislação está 
sujeito à suspensão do recebimento das quotas do 
Fundo Partidário. A conduta também pode ser tipi-
ficada como falsidade ideológica, por omissão ou 
inserção de informação falsa na prestação de con-
tas a que estão obrigados os partidos e candidatos, 
prevista no art. 350 do Código Eleitoral. 26

Incabível, no caso, alegar que o Partido Pro-
gressista procedeu a uma mera intermediação en-
tre o Deputado Ronivon Santiago e seu advogado, 
Dr. Paulo Goyaz, para o pagamento de honorários 
advocatícios, eis que os recursos provenientes do 
“valerioduto” foram recebidos pela direção do PP, 
que deixou, conscientemente, de contabilizá-los. A 
responsabilidade do Deputado José Janene, como 
dirigente partidário, pela prestação de contas e es-
crituração contábil do Partido Progressista, está 
expressamente determinada no art. 34, inciso II, da 
Lei nº 9.096/1995.

26.Voto proferido pelo Deputado Josias Quintal, no processo ins-
taurado contra o Deputado Romeu Queiroz, aborda, com percuci-
ência, o lema relativo à prestação de contas dos partidos políticos 
e candidatos.

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fisca-
lização sobre a escrituração contábil e a pres-
tação de contas do partido e das despesas de 
campanha eleitoral, devendo atestar se elas 
refletem adequadamente a real movimentação 
financeira, os dispêndios e recursos aplicados 
nas campanhas eleitorais, exigindo a obser-
vação das seguintes normas.

................... .................................... .......
II – caracterização da responsabilidade 

dos dirigentes do partido e comitês, inclusive 
do Tesoureiro, que responderão, civil e crimi-
nalmente, por quaisquer irregularidades;

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

Também não pode a defesa estribar-se na lici-
tude de utilização do fundo partidário do PP para pa-
gamento de parte das dívidas do Deputado Ronivon 
Santiago para com o advogado Paulo Goyaz, eis que 
o fundo partidário tem destinação definida em lei, que 
não prevê essa hipótese. O art. 44 da Lei dos Partidos 
estabelece:

Art. 44 Os recursos oriundos do Fundo 
Partidário serão aplicados:

I – na manutenção das sedes e serviços 
do partido, permitido o pagamento de pessoal, 
a qualquer título, este último até o limite máxi-
mo de vinte por cento do total recebido;

II – na propaganda doutrinária e polí-
tica;

III – no alistamento e campanhas elei-
torais;

IV – na criação e manutenção de instituto 
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e 
educação política, sendo esta aplicação de, no 
mínimo, vinte por cento do total recebido.

§ 1º Na prestação de contas dos órgãos 
de direção partidária de qualquer nível, de-
vem ser discriminadas as despesas realizadas 
com recursos do Fundo Partidário, de modo 
a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre 
o cumprimento do disposto nos incisos I e IV 
deste artigo.

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer 
tempo, investigar a aplicação de recursos oriun-
dos do Fundo Partidário.

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

Da leitura do dispositivo retrotranscrito, depre-
ende-se que o pagamento de honorários advocatícios 
decorrentes de contrato particular entre o Deputado 
Ronivon Santiago e o advogado Paulo Goyaz não se 
subsume em nenhuma das hipóteses nele enumeradas. 
Nem se cogite de “pagamento de pessoal, a qualquer 
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título”, pois, neste caso, trata-se de serviços pres-
tados por profissional liberal, sem vínculo empre-
gatício com o Partido.

Sob a ótica do decoro parlamentar, a partici-
pação do Representado em condutas que consubs-
tanciam ilícitos eleitorais – quiçá ilícitos penais, 
conforme será apurado na instância adequada27 
– merece a censura, o repúdio e a reprovação ir-
restrita dos membros desta Casa, uma vez que 
contraria os padrões éticos e jurídicos do Parla-
mento e da sociedade brasileira, denegrindo não 
só a pessoa do Deputado José Janene, mas toda 
a Instituição.

Não se pode conceber, no sistema represen-
tativo que adotamos, a ofensa à lei, o desrespeito 
às normas fundamentais do Estado Democrático 
de Direito por membro do Parlamento. A conduta 
indecorosa de um membro de Poder espraia-se ir-
remediavelmente para macular toda a Instituição 
a que pertence, atingindo o cerne da organização 
estatal, demandando pronta ação daqueles que 
devem impedir, pois responsáveis pelo controle e 
fiscalização, a contaminação dos Poderes Cons-
tituídos, em prejuízo imensurável para o Estado 
Brasileiro.

O homem público, e assim também o parla-
mentar, deve ter uma conduta irrepreensível, de 
acordo com a estatura de sua missão constitucional, 
da função que desempenha e da corporação que 
integra. Do membro do Parlamento deve-se exigir 
o mais alto padrão moral, como de todo membro 
de Poder, cuja reputação e conduta constitui ver-
dadeiro paradigma para todos os cidadãos. Para 
a quebra de decoro parlamentar não é necessário 
que a conduta seja tipificada na legislação penal, 
bastando ferir o senso ético comum da sociedade 
para merecer a censura do Parlamento. Também 
não é necessário que os atos indecorosos sejam 
realizados no âmbito do Congresso Nacional, pois 
esses se irradiam da pessoa que fere a ética para 
o Colegiado que compõe.

No Relatório da CPMI dos Correios, conside-
rações transcritas de análise do TCU contêm defi-
nição lapidar de improbidade administrativa, a qual, 
pela sua pertinência, transcrevemos28:

27.Vide, na segunda parte do voto, síntese da Denúncia oferecida 
pelo Procurador-Geral da República no Inquérito 2.245.
28 Pazzaglini Filho, M; Elias Rosa, M. F. e Fazzio Júnior, W. Impro-
bidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, vol. II, p. 593.

(...) A improbidade administrativa pode 
ser definida como sendo “a corrupção ad-
ministrativa, que, sob diversas formas, pro-
move o desvirtuamento da Administração 
Pública e afronta os princípios nucleares 
da ordem jurídica (Estado de Direito De-
mocrático e Republicano) revelando-se pela 
obtenção de vantagens patrimoniais inde-
vidas às expensas do erário, pelo exercício 
nocivo das funções e empregos públicos, 
pelo ‘tráfico de influência’ nas esferas da 
Administração Pública e pelo favorecimento 
de poucos em detrimento dos interesses da 
sociedade, mediante a concessão de obsé-
quios e privilégios ilícitos.

Como bem assinalou o Presidente da OAB 
na cerimônia de posse da Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, a propósito da crise político-ins-
titucional que vivemos29:

Precisamos pôr termo à sensação de 
que este é o País da impunidade. E isso 
reclama não apenas os indispensáveis in-
vestimentos materiais e estruturais para 
favorecer a operacionalidade do Judiciário, 
mas também – e sobretudo – determinação 
moral dos agentes políticos em cortar na 
própria carne.

Não pode prevalecer o espírito de cor-
po em nenhuma circunstância – muito menos 
quando o que está em pauta é a produção 
de justiça, correção de condutas nocivas ao 
bem comum. Condutas nocivas de homens 
públicos, lesando a coletividade.

E é em razão da quebra de decoro das au-
toridades públicas que vivemos um momento de 
crise do Estado e descrédito nas instituições re-
publicanas, fazendo-se absolutamente necessário 
que esta Casa Legislativa reaja contra as ilicitudes 
perpetradas e puna, com rigor, os que desonram 
o Parlamento. O Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar, imbuído do compromisso inabalável de 
bem servir ao Poder Legislativo e ao Brasil, deve 
prosseguir seu trabalho, com persistência e des-
temor, mostrando, mais uma vez, o caminho para 
a realização da justiça, dando importante exemplo 
aos demais membros do Congresso Nacional e a 
nossa sociedade.

29.Discurso proferido pelo Presidente do Conselho Federal da 
OAB, Dr. Roberto Busato, na solenidade de posse da Presidente 
do STF, Ministra Ellen Gracie Northfleer, em 27-4-2006.
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É sabido e consabido que o ato indecoroso 
capaz de justificar a perda de mandato necessaria-
mente poderá não configurar um delito penal. Mas 
importa sobremaneira realçar que atos praticados 
por um parlamentar, a exemplo da conduta sobeja-
mente comprovada, nos presentes autos, atribuída 
ao – Representado Deputado Jose Janene, e que 
consubstancia a prática de delitos penais típicos, a 
saber: associar-se mais de três pessoas para o fim 
de cometer crimes; solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, em razão de 
função que ocupa ou exerce, vantagem indevida; 
ocutar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indire-
tamente de crime: contra a Administração pública, 
contra o Sistema Financeira Nacional e praticado 
por organização criminosa; além de outras práti-
cas já amplamente descritas da responsabilidade 
do Representado, que caracterizam delitos penais 
típicos previstos na legislação eleitoral, com maior 
razão essas ilicitudes provocam um impacto de 
extraordinária repercussão, culminando irreversi-
velmente em afronta e violação imperdoável ao 
decoro parlamentar, absolutamente incompatível 
com a impunidade.

No curso da análise dos autos, ficou patentea-
do que o Representado agiu livre, conscientemente e 
deliberadamente, infringindo dispositivos do Código 
Penal, de leis especiais e as disposições expres-
sas do Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados, de seu Regulamento e da 
Constituição da República, devendo tais condutas 
merecer o repúdio e a repulsa da consciência geral 
dos cidadãos brasileiros a que esta Casa, por seus 
dignos e eminentes Representantes, não pode, nem 
deve omitir-se nem faltar a sua grave responsabili-
dade nesta hora de profunda consternação e geral 
indignação na busca da recuperação do respeito 
e afirmação da Instituição que detém a soberania 
do povo brasileiro, em nome da dignidade e da de-
cência das Instituições Republicanas.

Em face das provas dos autos e razões prece-
dentes, concluímos nosso voto no sentido da pro-
cedência da Representação nº 46, de 2005 , nos 
termos do art. 55, inciso II, § 1º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 4º, inciso II, do Có-
digo de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 
Deputados, e recomendamos ao Plenário a aplica-
ção, ao Deputado José Janene, da penalidade de 
perda do mandato, nos termos do projeto de reso-
lução ora apresentado.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ,DE 2006

Declara a perda do mandato do Depu-
tado José Janene por conduta incompatível 
com o decoro parlamentar.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º É declarada a perda do mandato do Depu-

tado José Janene por conduta incompatível com o 
decoro parlamentar, com fundamento no art. 55, II, § 
1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 4º, 
inciso II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

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

Sala do Conselho, 6 de junho de 2006. – Depu-
tado Jairo Carneiro, Relator.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Processo nº 10, de 2005
(Representação nº  46, de 2005)

Representante: Mesa da Câmara dos Deputados
Representado: Deputado José Janene
Relator: Deputado Jairo Carneiro

Duas coisas me deixaram intrigado desde o inicio 
deste julgamento.

“Data vênia” Sr. Presidente, Sr. Relator e Mem-
bros deste Respeitável Conselho, fez-me transpare-
cer que, pela felicidade de todos e o bem estar deste 
Conselho, muitos gostariam de ver o Deputado José 
Janene saindo daqui em um rabecão.

O Deputado José Janene tem em seu peito, trans-
plantado um marca passo e um desfibrilador cardíaco. 
Seu coração pulsa com menos de trinta por cento de 
sua capacidade; ele toma mais de trinta comprimidos 
por dia; já teve mais de dezessete paradas cardíacas 
e já fez transplante de células tronco. “Nada adiantou” 
e está na fila para um transplante de coração.

Requereu sua aposentadoria por invalidez, como todo 
cidadão brasileiro tem direito, antes da representação.

Vejo que muitos aqui acham que ele está venden-
do saúde e fazendo uma brincadeirinha de “esconde-
esconde” com este Respeitável Conselho.

“Data máxima vênia” Sr. Presidente, Sr. Relator 
e Respeitáveis Membro deste Conselho, os laudos 
e perícias médicas que atestam a incapacidade do 
representado, parecem-me que, no entender destes 
pares, são todos forjados.

Quando encaminhei uma pergunta àquela junta 
médica da Câmara, aqui presente na ocasião, perguntei 
o que poderia acontecer com o representado se aqui 
estivesse sendo ouvido em um strees de um interro-
gatório, não obtive a resposta, tendo em vista que o 
relator se antecipou, respondendo pelos médicos, di-
zendo que seria colocada à disposição dele, “Janene”, 
uma equipe médica na hora do interrogatório.



54316 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

No meu entender houve um cerceamento de de-
fesa do representado.

Ora Senhor Presidente, Sr. Relator e Senhores 
Membros deste Conselho, se aquela pergunta tivesse 
sido respondida, em outra, eu gostaria de saber se a 
simples presença de uma equipe médica aqui neste 
Conselho, poderia resguardar a integridade da saúde 
do interrogado, no caso de acontecer o pior e se tinha 
condições e meios de salvar sua vida. As perguntas e 
as respostas ficaram no ar.

A outra coisa que me intrigou, Sr. Presidente Sr. 
Relator e Membros deste Conselho, verifico no relatório 
do Sr. Relator que foram atribuidos ao representado 
vários repasses de quantias variadas e astronômicas, 
isto sem qualquer fundamento ou prova concreta, sendo 
que, quando do relatório final da CPMI dos Correios, o 
relator, Deputado Osmar Senaglio, acolheu uma emen-
da rubricada pelo Deputado Nélio Dias, pelo Deputado 
Nelson Meurer e por mim, reconhecendo que a verba 
repassada para o PP pelo PT foi de apenas setecen-
tos mil reais.

Destarte Sr. Presidente, Sr. Relator e Respeitáveis 
Membros deste Egrégio Conselho, o representado não 
foi ouvido, não houve oitiva de testemunhas, as provas 
acostadas aos autos são inconclusivas, inconsistentes 
e imprestáveis, não houve o contraditório e não restou 
provado o alegado.

No decorrer de minha vida tenho assistido varias 
injustiças praticadas. Quando a verdade vem à tona, 
pessoas e famílias já foram destruídas.

Faz-me recordar os cristãos que eram jogados 
aos leões na arena, apenas para satisfazer a vontade 
e saciar a sede dos que queriam sangue, não impor-
tando se eram culpados ou inocentes.

Portanto, Sr. Presidente, Sr. Relator, permaneço 
na duvida em condenar um inocente ou inocentar um 
culpado.

Aquele que tem formada a sua convicção, que 
atire a primeira pedra.

REPRESENTAÇÃO Nº 46/05

Representante: Mesa da Câmara dos Deputados

Representado: Deputado José Janene

Relator: Deputado Jairo Carneiro

Manifestação de Voto: Deputado Márcio Moreira

O Deputado José Janene foi acusado, nos ter-
mos do artigo 4º, Inciso II, do Código de Ética e De-
coro Parlamentar de “perceber lei proveito próprio ou 
de outrem, vantagem indevida”.

Em resumo, a acusação formulada contra o Re-
presentado, nos termos do relatório da Comissão de 
Sindicância instaurada pela Corregedoria da Câmara 
dos Deputados, dizia o seguinte:

“O Deputado José Janene, por motivo de 
doença, conforme cópia de atestado médico 
anexada não prestou depoimento na Comissão 
de Sindicância, tendo, contudo, manifestada-
se por escrito.

O deputado consta da lista do senhor 
Marcos Valério, fornecida à Procuradoria-Ge-
ral da República, como recebedor de R$4,1 
milhões, por intermédio de seu assessor João 
Cláudio Genu.

O senhor Genu no depoimento presta-
do à Polícia Federal, disse que não conteria o 
dinheiro recebido e que ele não sabia quanto 
Simone Vasconcelos deveria entregar a ele. 
Que não se lembra quantas vezes recebeu 
quantias em dinheiro.

No mesmo depoimento, o senhor João 
Cláudio declarou que recebia quantias pedido 
da direção do partido após receber a expres-
sa confirmação dos deputados José Janene e 
Pedro Corrêa. Sobre as denúncias inicialmente 
feitas pelo ex-deputado Roberto Jefferson que 
vinculam o Deputado José Janene ao esquema 
do “mensalão” o deputado negou ter conheci-
mento de tal esquema.

Sobre os valores recebidos pelo PP, o 
deputado reconhece os R$700.000,00, que 
disse ter sido destinado ao pagamento de ho-
norários advocatícios ao advogado do Depu-
tado Ronivon Santiago que havia feita pleito 
neste sentido ao PP.”

A defesa, por sua vez, alegou preliminarmen-
te que o Representado não estava em condições de 
saúde de exercer sua auto-defesa, protestando pela 
suspensão do processo.

No mérito, disse que “ao contrário do afirmado 
no Relatório da Comissão de Sindicância, o Acusado 
jamais recebeu, para si ou para outrem, qualquer im-
portância que tivesse conhecimento que procedesse 
das contas do Sr Marcos Valério, em especial a men-
cionada quantia de 4,1 milhões de reais.”

Afirmou, ainda, que o valor recebido de 
R$700.000,00 (setecentos mil reais) não foi destina-
do ao deputado ou ao Partido Progressista, mas sim a 
pagamento do advogado do então Deputado Ronivon 
Santiago, Dr. Paulo Goyaz.

Havendo arrolado 10 testemunhas, a defesa foi 
convocada a adequar o rol ao número de cinco, indi-
cando para testemunhar os Deputados Aldo Rebelo, 
Agnaldo Muniz e Arlindo Chinaglia, além do ex-De-
putado José Dirceu e do ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares.
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Afora os documentos juntados como prova co-
lhida em outros procedimentos, nenhuma testemunha 
foi ouvida no curso da instrução.

Este, em breves palavras, o relatório.
Passo a votar.
Não obstante o trabalho realizado pelo Sr. Re-

lator, no qual reconhecemos dedicação e competên-
cia, entendemos que o presente julgamento deva ser 
convertido em diligências, a fim de suprir nulidade que 
pode por a perder todo o trabalho realizado por este 
Conselho, gerando desgaste e desmoralização.

Observando-se atentamente as notificações de 
testemunhas exaradas neste processo, percebe-se 
que nenhuma intimação foi formalmente encaminha-
da ao Deputado Aldo Rebelo, um dos indicados pelo 
Representado.

Se, por um lado, o Conselho não possui poder 
requisitório, impossibilitando que se possam conduzir 
testemunhas, por outro é certo que estas devem ser 
formalmente intimadas e manifestem seu desejo de 
comparecer ou não.

No caso do Deputado Aldo Rebelo, o fato de 
ocupar a Presidência desta Casa não o dispensa de 
intimação que não pode ser meramente verbal, mas 
sim realizada de maneira formal como de qualquer 
outra testemunha arrolada no processo.

A falta de intimação da referida testemunha, por 
sua vez, pode nulificar todo o procedimento, botando a 
perder o trabalho realizado por este Conselho, seja qual 
for o resultado da votação do parecer do Sr. Relator.

Assim, antes de contrariar o relatório e voto 
brilhantemente apresentado, o que se pretende é 
colaborar com o Sr. Relator e com este Colegiado, 
no sentido de garantir a higidez e legitimidade de 
suas decisões.

Além da questão acima apontada, verifica-se, 
também, que algumas testemunhas intimadas não 
se recusaram a comparecer; apenas informaram 
que não poderiam fazê-lo nas datas sugeridas por 
este Conselho.

Neste sentido foram as manifestações de José 
Cláudio Genu e Enivaldo Quadrado.

Ora, se até mesmo na Justiça, com poder requi-
sitório, pode ser justificada a ausência de testemunha, 
com mais razão, neste Conselho.

A impossibilidade de comparecimento na data 
previamente agendada, no entanto, não se constitui 
em recusa, devendo, nestes casos ser negociada data 
que possibilite a oitiva da testemunha arrolada, para 
bem do que se chama de verdade real.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao nobre e culto 
Relator, a quem reitero meu mais profundo respeito, 
concluo oferecendo meu voto no sentido de que seja 

chamado o feito à ordem, convertendo-se o presente 
julgamento em diligência, a fim de que seja promovida 
a regular intimação das testemunhas faltantes.

É como voto.
Brasilia, 13 de junho de 2006.

CONSELHO DE ÉTICA  
E DECORO PARLAMENTAR

PROCESSO Nº 10/2005 
(Representação nº 46/05, da Mesa Diretora)

PARECER DO CONSELHO

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em 
reunião ordinária realizada hoje, Aprovou, por maioria 
de seus membros o Parecer do Relator; Deputado Jairo 
Carneiro, referente ao Processo nº 10/2005(Represen-
tação nº 46/05), pela perda do mandato parlamentar 
do Senhor José Mohamed Janene, nome parlamentar 
José Janene, em face da afronta ao art. 55, inciso 1º, 
§ 1º da Constituição Federal, combinado com o art. 4º 
inciso II do Código de Etica e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Izar, Affonso Camargo, Antônio Carlos Bis-
caia, Ann Pontes, Antônio Carlos Mendes Thame, 
Cláudio Magrão, Jairo Carneiro, Josias Quintal, José 
Eduardo Cardozo e Nelson Trad – Titulares; Humberto 
Michiles, Ildeu Araújo, Márcio Reinaldo Moreira, Ma-
ria do Carmo Lara, Mauro Benevides, Moroni Torgan, 
Nelson Marquezelli e Zenaldo Coutinho – membros 
Suplentes.

Participaram da votação os Senhores Deputados: 
Favoráveis: Antônio Carlos Biscaia, José Eduardo Car-
dozo, Ann Pontes, Josias Quintal, Nelson Trad, Jairo 
Carneiro, Affonso Camargo, Antônio Carlos Mendes 
Thame, Cláudio Magrão, Maria do Carmo Lata, Moroni 
Torgan e Humberto Michiles. Abstenção: Ildeu Araújo.

Sala de Reunião, 13 de junho de 2006. – Depu-
tado Ricardo Izar, Presidente, Deputado Jairo Car-
neiro, Relator.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº , de 2006

Declara a perda do mandato do Depu-
tado José Janene por conduta incompatível 
com o decoro parlamentar.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. V É declarada a perda do mandato do Depu-

tado José Janene por conduta incompatível com o 
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decoro parlamentar, com fundamento no art. 55, II, § 
1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 4º 
inciso II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

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

Sala de Conselho, 13 de junho de 2006. – Depu-
tado Ricardo Izar, Presidente, Deputado Jairo Car-
neiro, Relator.
OBS: Os documentos constantes deste processo en-
contram-se publicados no Suplemento A ao DCD nº 
105, de 15 de junho de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – São 
3 as opções de voto: “sim”, “não” e “abstenção”. 

Ao votar “sim”, o Parlamentar estará votando 
pela aprovação do parecer do ilustre Deputado Jairo 
Carneiro, ou seja, pela perda do mandato do Depu-
tado José Janene.

Ao votar “não”, o Deputado estará votando pela 
rejeição do parecer, ou seja, pela absolvição do Depu-
tado José Janene. 

Vale ressaltar que para a perda do mandato, em 
votação secreta, será necessário o voto da maioria 
absoluta dos membros da Casa, isto é, no mínimo 
257 votos “sim”, para cassar o mandato do Depu-
tado José Janene e aprovar o parecer do Deputado 
Jairo Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
iniciada a votação. (Palmas.)

O SR. LEONARDO MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de ser auxiliado na votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina ao Secretário-Geral da Mesa, 
Dr. Mozart Vianna, que colha o voto do ilustre Depu-
tado Leonardo Mattos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que haverá sessão deliberativa 
amanhã à tarde às 14h; no entanto, o painel eletrô-
nico será aberto às 8h, pois se trata de pauta con-
sensual. 

A Presidência procederá como em todas as 
quintas-feiras: qualquer Liderança poderá solicitar ao 
Presidente, ex officio, que retire matéria de pauta, e 
a Presidência assim fará. 

Trata-se de uma determinação do Presidente 
Aldo Rebelo. Como o sistema é presidencialista, quem 
manda é o Presidente. Nesse caso, S.Exa. determina 
e o restante da Mesa cumpre. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência

Nos termos do art. 38, combinado com 
o § 1º do art. 33, todos do Regimento Interno, 
esta Presidência decide criar Comissão Exter-
na, sem ônus para a Câmara dos Deputados, 
destinada a averiguar in loco a questão do con-
trole do tráfego aéreo, conforme requerimento 
aprovado dos Srs. Deputados Miro Teixeira e 
Celso Russomanno.

A Comissão será composta de um titular e um su-
plente de cada partido, na forma indicada pelas Lideran-
ças, tendo como Presidente o Sr. Deputado Alceu Colla-
res e o Sr. Deputado Carlos Willian como Relator.

Brasília, 6 de dezembro de 2006. – Aldo Rebelo, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita ao Secretário-Geral da Mesa que 
coloque na urna a sobrecarta do Presidente, que vai 
exercer seu direito de voto.

A Presidência informa ao Plenário que amanhã 
o painel eletrônico será aberto às 8h e a sessão ordi-
nária deliberativa será às 14h, com pauta consensual. 
Qualquer Líder que solicitar a retirada de projeto será 
atendido ex officio pelo Presidente.

O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico 
aos membros da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização que hoje vamos tra-
balhar até mais tarde. Haverá continuação da reunião 
logo após o encerramento desta sessão. Já votamos 
2 relatórios, e continuaremos a votação dos relatórios 
e de alguns créditos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa a V.Exa. que o Presidente Aldo 
Rebelo determinou sessão ordinária amanhã, às 
14h, para permitir que a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização possa utilizar a 
manhã para votar o Orçamento Geral da União. Não 
é possível que terminemos o ano legislativo sem 
votá-lo. É mais um desafio para a Casa, que sempre 
soube cumprir seu dever perante o País, mas quan-
do desafiada trabalha ainda mais. Por isso, faço um 
apelo aos nobres pares no sentido de que avancem 
na votação do Orçamento e possamos concluir o ano 
com chave de ouro. 
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Já votamos muitas matérias importantes, mas 
a principal é, sem sombra de dúvidas, o Orçamento, 
que define o custeio e os investimentos do País para o 
próximo ano. Precisamos avançar e votá-lo ainda este 
ano, de preferência até o dia 22 de dezembro; se não o 
fizermos, ficaremos trabalhando até os dias 28 ou 29, 
mas ele será votado este ano, se Deus quiser.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda há 
pouco houve o comunicado da composição da Comis-
são Externa que vai fazer a avaliação do problema no 
setor aéreo. Eu reitero o que disse ao Presidente Aldo 
Rebelo: que o titular indicado pelo PDT é o Deputado 
Alceu Collares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que 
já foi designado Presidente da Comissão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Então, ficamos informa-
dos que a titularidade é do Deputado Alceu Collares.

Não estou esclarecido sobre a existência de su-
plentes. E não seria suplência da Presidência, mas 
da Comissão. Nesse caso, o PDT indica o Deputado 
Ademir Camilo. 

Nós formalizaremos a indicação por ofício, mas, 
por economia processual, solicito à Mesa que desde 
já receba esta informação, e que a Secretaria-Geral 
anote que a designação do PDT é: para titular, Alceu 
Collares; para suplente, Ademir Camilo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
registrado, nobre Líder, em homenagem a V.Exa., que 
o nobre Deputado Alceu Collares foi designado Presi-
dente dessa Comissão Externa.

V.Exa. foi um dos subscritores da instalação dessa 
Comissão Externa, e prestou mais um grande serviço 
ao povo brasileiro e ao Brasil quando, para resolver um 
assunto que tantos transtornos tem causado à vida do 
nosso País, convoca a Câmara dos Deputados para 
procurar soluções rápidas, para que o povo brasileiro 
não sofra tantos constrangimentos como vem sofrendo 
nos aeroportos nacionais.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Posso assegurar-lhe que 
pelo menos para efeito de esclarecimento da verdade 
dos fatos trabalharemos com rapidez e eficiência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado.

O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, presto a se-
guinte informação aos Deputados do nosso partido: 
aqueles que já votaram, cumprindo sua missão, estão 
dispensados. 

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que informe o ho-
rário da sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Deputado, amanhã o painel eletrônico será aberto às 
8h. Haverá sessão ordinária deliberativa às 14h, com 
pauta consensual. Na Ordem do Dia, qualquer Lide-
rança poderá pedir a retirada de matéria de pauta, que 
o Presidente o fará ex officio.

O SR. EDINHO BEZ – Esclarecido, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) – Tem 

V.Exa. a palavra, ilustre Deputado e futuro Senador da 
República, já eleito pelo seu glorioso Estado, o Espí-
rito Santo.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente. 

Sras. e Srs. Deputados, hoje à tarde manifestei 
minha opinião quanto ao método de escolha dos Minis-
tros do Tribunal de Contas da União e dos Conselhei-
ros dos Tribunais de Contas dos Estados. Acabamos 
de votar uma indicação para o Tribunal de Contas da 
União. Reafirmo que essa escolha política não tem a 
minha concordância. Naturalmente, exerci o meu direito 
de voto, porque a Constituição estabelece dessa forma. 
Mas a escolha para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União e de Conselheiro dos Tribunais de 
Contas dos Estados – órgãos técnicos –, deveria, na 
minha avaliação, ser feita de outra maneira. 

Alguns Tribunais de Contas dos Estados se trans-
formam em braços políticos, em meios de se fazerem 
nomeações que não representam o perfil que deve ter 
o trabalho técnico realizado por essas cortes.

Já apresentei proposta de emenda à Constituição 
para promover debate no sentido de que o Tribunal de 
Contas da União e, conseqüentemente, os Tribunais 
de Contas dos Estados tenham seus representantes 
escolhidos por meio de concurso público, a fim de que 
o peso político não seja o único critério utilizado para 
a escolha de seus membros.

Esse debate é importante, porque a cada dia 
verificamos práticas que não condizem com o traba-
lho desses Tribunais, como perseguição a Prefeitos e 
Secretários, sem critério algum.
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Defendo essa tese para que tenhamos a verten-
te, a característica e o perfil mais técnico do trabalho 
desses órgãos.

Apresentei também outra proposta de criação do 
Conselho Nacional do Tribunal de Contas, para que 
representantes da sociedade estejam vigilantes em 
relação ao trabalho do Tribunal de Contas da União 
e de todo o sistema de controle nacional. Queremos 
debatê-la na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, a fim de que o povo brasileiro tenha a opor-
tunidade de se manifestar.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
declarar apoio à Comissão Externa criada para ava-
liar a situação do transporte aéreo brasileiro. Depois 
do acidente que causou a morte de 144 pessoas, a 
crise que se instalou no País tem provocado grandes 
transtornos para os passageiros. O Congresso Nacio-
nal deve posicionar-se a respeito dessa questão. Fiz 
essa análise ontem e volto a tocar no assunto hoje, 
porque não podemos usar o transporte aéreo na si-
tuação em que se encontra. Precisamos dar a nossa 
contribuição para que o problema seja solucionado o 
mais rápido possível.

Obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, há muito tempo 
faz-se um debate envolvendo interesses contraditórios 
entre setores do empresariado e da classe trabalhado-
ra, especialmente dos comerciários, sobre as regras 
para abertura do comércio aos domingos.

O tema é polêmico. Até algum tempo atrás havia 
equilíbrio nessas relações de força, e a legislação de-
legava a cada município a competência para definir as 
regras de acordo com a realidade de cada região.

No Governo anterior, por meio de medida provi-
sória, foi aprovada mudança na legislação que permite 
aos empresários abrirem suas lojas aos domingos sem 
que os comerciários tenham direito a qualquer tipo de 
vantagem adicional, sem que sindicatos ou federações 
participem de acordos.

Esse quadro, que já é injusto e desigual, com-
plica-se mais este ano, pois o dia 24 de dezembro cai 
num domingo.

Em todo o Brasil, temos acompanhado a situ-
ação. Em muitas cidades tem havido intransigência: 
o comércio, os shoppings, os supermercados vão 
abrir até as 22h do dia 24 de dezembro, véspera de 
Natal. Isso é fruto do desequilíbrio da legislação, 
que faz com que o interesse da classe trabalhado-

ra comerciária seja ignorado, diante da perspectiva 
de mais lucro.

Se esse desequilíbrio foi provocado por medida 
provisória aprovada nesta Casa, não devemos silenciar-
nos diante da situação. Ela causa indignação a todos. 
Não podemos aceitar que os comerciários trabalhem 
até as 22h do domingo, 24 de dezembro, sem a prer-
rogativa de ter, na representação do sindicato ou da 
federação, como já disse, algum ganho adicional.

Não se trata de ser categoricamente contra a aber-
tura do comércio nesse dia, mas é preciso que se garanta 
o direito do trabalhador, pela convenção coletiva do seu 
sindicato ou pela negociação da sua federação.

Sr. Presidente, insisto nesse debate para que não 
fiquemos assistindo impassíveis a todas essas injusti-
ças. Devemos tomar alguma providência. Amanhã vou 
participar de audiência com o Ministro do Trabalho, 
juntamente com a Federação dos Comerciários do 
Rio Grande do Sul e com a Federação Nacional dos 
Comerciários. O Governo do Presidente Lula precisa 
ter a postura de rever os termos da legislação e até 
mesmo de mudar diretrizes, por meio de medida pro-
visória, instrumento que causou esse desequilíbrio. 
Insistirei nesse ponto.

É preciso que o Governo tome medidas emergen-
ciais para que não tenhamos de assistir a situações 
injustas como essa que poderá ocorrer no dia 24 de 
dezembro. De acordo com o meu ponto de vista, ela 
retrata a injustiça e o desequilíbrio que denuncio.

Por isso, chamo a atenção da Casa e da socie-
dade brasileira para que, entre os temas da pauta que 
precisam ser repensados, incluindo a relação de traba-
lho existente no País, esse tipo de desequilíbrio seja 
revisto. Espero que a negociação esteja presente no 
debate, que seja respeitada a representação sindical 
e da federação, que seja ouvida a voz dos trabalhado-
res, que não estabeleçamos o objetivo do lucro como 
pauta fundamental, determinante das condições de 
trabalho da classe.

Vamos buscar a reparação desse equívoco, a 
mudança da legislação e, especificamente, a elimi-
nação, no dia 24 de dezembro, da injustiça que está 
sendo cometida. Vou trabalhar incansavelmente para 
que haja, por parte do Governo e da Casa, sensibili-
dade e apoio para mudar a legislação, em defesa dos 
trabalhadores, especialmente dos comerciários.

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saúdo 
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o Sr. Victor Martins, capixaba, que acabou de ser es-
colhido pelo Plenário do Senado Federal para ocupar 
o cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo. 
Já havia parecer favorável quanto à sua indicação na 
Comissão, desde abril.

É muito importante para o Brasil e para o Espírito 
Santo a presença de um capixaba na Agência Nacional 
do Petróleo. Nosso Estado é o segundo maior produ-
tor de petróleo do País; o Rio de Janeiro é o primeiro. 
O petróleo e o gás têm cada vez mais importância na 
economia brasileira, especialmente na capixaba.

O Presidente Evo Morales deu-nos bela contribui-
ção. Com suas decisões agressivas quanto à atuação 
da PETROBRAS na Bolívia, ele fez com que aquele 
órgão antecipasse seus investimentos na área, no 
Espírito Santo. Esse setor econômico é fundamental 
para o nosso Estado.

Saúdo Victor Martins pela sua indicação à ANP e 
registro a importância de um capixaba naquele órgão.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, dou conhecimento a esta Casa da 
apresentação de projeto de lei de minha autoria. A 
Relatora é a Deputada Alice Portugal, nobre correli-
gionária do Líder Renildo Calheiros.

A Deputada Alice Portugal vai apresentar o seu re-
latório na próxima semana, na Comissão de Educação e 
Cultura. O projeto de lei possibilitará a abertura de muitas 
vagas nas instituições públicas de ensino de nível superior. 
Hoje é muito comum o mesmo estudante ocupar mais de 
uma vaga: em instituição federal pública de ensino superior 
e em outra instituição, geralmente da administração indireta 
do Estado.  De acordo com o projeto, o estudante pode-
rá ocupar apenas uma vaga. Com isso, vamos ampliar o 
acesso ao ensino superior. O Governo do Presidente Lula 
também tem colaborado nesse sentido, com programas 
como o PROUNI, com a expansão de campus das univer-
sidades federais – já são 49 no interior do Estado.

Uma revolução silenciosa está sendo feita na edu-
cação pública, abrindo oportunidade a estudantes que 
não têm condição de arcar com os elevados custos da 
formação de nível superior no setor privado.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, parabenizo o povo pernambucano 

e o mundo desportivo daquele Estado, porque Pernam-
buco acaba de levar à Série A do Campeonato Brasileiro 
o Clube Náutico Capiberibe, time de V.Exa., do com-
panheiro Deputado Renildo Calheiros, do Presidente 

Lula. O Sport Club do Recife, time do Deputado José 
Múcio Monteiro, também está chegando à Série A.

Todos estamos conscientes de que futebol é lazer, 
é cultura, mas é também geração de emprego e renda. 
Portanto, confraternizo-me com o mundo desportivo de 
Pernambuco, que coloca 2 times na primeira divisão. 

Muito obrigado.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a título de 
homenagem póstuma, registro o óbito ocorrido hoje, 
na cidade de Goiânia, Capital de Goiás, da Dra. Ma-
ria Conceição Gayer Lima, Delegada da Polícia Civil 
daquele Estado.

A Dra. Maria Conceição Gayer foi Secretária de 
Estado, Vereadora na Capital, Deputada Estadual. Ela 
teve uma história muito bonita no nosso Estado, princi-
palmente no enfrentamento da violência contra a crian-
ça e o jovem e dos crimes contra o consumidor.

Muito obrigado.
O SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há 9 anos a UNESCO concedia à cidade 
de São Luís, Capital do meu Estado, o título de Patri-
mônio da Humanidade.

São Luís é a única cidade brasileira que não 
nasceu lusitana, mas sim francesa, e soube transfor-
mar em belíssimos prédios, numa arquitetura própria, 
a grande riqueza acumulada com a Companhia Geral 
de Comércio do Grão-Pará.

Diferentemente até de Ouro Preto, onde a busca do 
ouro dava um sentido de não permanência ao explorador, 
São Luís foi uma cidade construída de forma definitiva. 
Os portugueses, talvez com saudade de Lisboa, devido 
à grande distância que separava os 2 países, constru-
íram ali palácios definitivos, bem edificados, com uma 
arquitetura própria e muito bem desenvolvida.

Essa jovem cidade vai completar 400 anos em 
2012 e precisa cuidar melhor do seu patrimônio, pre-
servar a sua história, recuperar o seu casario e, acima 
de tudo, continuar fazendo jus a este título concedido 
pela UNESCO, que enche de auto-estima todos os 
maranhenses, principalmente os ludovicenses: Patri-
mônio da Humanidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Brasília recebeu hoje, no bom estilo, 
uma grande manifestação coordenada pelas centrais 
sindicais, que vieram à Capital Federal manifestar o de-
sejo de elevação do salário mínimo para 420 reais. 

Saúdo os sindicalistas de todas as categorias, 
especialmente os da educação, que vieram do Esta-
do de Pernambuco, liderados pela Central Única dos 
Trabalhadores, sob a coordenação do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SIN-
TEPE. Dessa forma, recoloca-se o movimento sindical 
brasileiro na teia das grandes manifestações que mar-
caram a história da reconstrução sindical no período 
da redemocratização do nosso País.

Eu, que tive a oportunidade de fazer parte da 
geração que atuou na reconstrução da Central Única 
dos Trabalhadores – fui da primeira Direção Nacional 
da CUT e do movimento sindical –, congratulo-me com 
ela e com as demais centrais sindicais por essa mani-
festação em defesa da elevação do salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen-
tes nas diferentes dependências da Casa para virem 
ao plenário votar. 

Até o presente momento votaram apenas 348 Srs. 
Parlamentares. A Presidência vai esperar até as 22h, a 
fim de que possamos atingir um quorum razoável para 
decidir matéria de tamanha importância.

A Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que 
venham imediatamente ao plenário. Na outra votação, 
votaram 399 Srs. Parlamentares. Precisamos, pelo me-
nos, do mesmo quorum para mostrar que a Casa está 
levando em consideração essa importante matéria. 

A Presidência vai esperar o tempo necessário.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há mais Deputado 
para votar. Solicito a V.Exa. que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai esperar mais um pouco. Votaram 349 
Parlamentares. Esperaremos um pouco mais para que 
haja quorum razoável que decida sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
presentes nas diferentes dependências da Casa para 
que venham ao plenário, a fim de concluirmos esta 

votação. Votaram 352 Srs. Parlamentares. Houve au-
mento de 4 Parlamentares em 7 minutos.

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (PTC-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora eu me 
sinto aliviado e confortado. Depois das eleições deste 
ano, fui covardemente perseguido por um partido po-
lítico que fez coligação com o meu partido em Minas 
Gerais. Posteriormente, a Direção Nacional desse par-
tido, por não concordar com isso, ingressou na Justiça 
para que a coligação fosse desfeita. 

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com 
sabedoria e consciência, manteve a decisão dos conven-
cionais de todos os partidos e a coligação foi mantida. Não 
se conformando com isso, Sr. Presidente, recorreram ao 
Tribunal Superior Eleitoral. E nossa coligação teve outra 
vitória com a decisão do Relator, Ministro Ayres Britto. 
Eles, então, recorreram para que a decisão fosse tomada 
pelo Tribunal. O Ministro Ayres Britto decidiu monocrati-
camente não aceitar o recurso da coligação. Novamente 
sem conformação, pediram que a decisão fosse ao ple-
nário. Inclusive, o Deputado sanguessuga Marcos Lima, 
do PMDB, tentando dar-me uma rasteira e passar-me a 
perna, entrou na ação como terceiro interessado. Esse 
mesmo Deputado foi denunciado pelo jornal Folha de 
S.Paulo porque estava usando o cargo de diretor de 
FURNAS para fazer convênios com Prefeituras e enti-
dades para que apoiassem sua campanha.

O Tribunal Superior Eleitoral, na noite de ontem, 
mesmo com toda essa armadilha criada para tirar de mim 
mandato legítimo que o povo mineiro me concedeu, es-
pecialmente o povo evangélico – Deus é fiel, Deus é fiel 
–, por unanimidade, negou provimento à ação. Não temos 
condições de citar os nomes dessas pessoas porque, no 
decorrer do processo, vieram me pedir que arrumasse al-
gum recurso financeiro para que desistissem da ação. 

Sr. Presidente, graças a Deus estou aqui para 
continuar honrando o povo evangélico e o povo mineiro, 
depois dessa decisão da Justiça mineira e da Justiça 
nacional, do Tribunal Superior Eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência vai encerrar a sessão exatamente às 
21h45min, ou seja, daqui a 7 minutos.

A Presidência convoca os Srs. Parlamentares 
presentes nas diferentes dependências da Casa para 
que venham ao plenário. Estamos em pleno período 
de votação nominal pelo sistema eletrônico. A votação 
trata de perda de mandato; portanto, requer quorum 
qualificado para que seja decidida. 
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O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares 
para que venham ao plenário, a fim de concluirmos 
a votação.

Se algum Deputado estiver se deslocando para o 
plenário, deve comunicar-se com a Mesa, pois a Presidên-
cia aguardará o tempo necessário para que todos possam 
exercer o seu mais sagrado direito, que é o de votar.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, enalteço e reconheço, nesta 
oportunidade, o trabalho que o Governo do Presiden-
te Lula desenvolve em prol da infra-estrutura no meu 
Estado, o Rio Grande do Sul.

Recuperamos praticamente toda a malha federal 
que recebemos totalmente esburacada, em 2003. Ouso 
dizer que as BRs gaúchas estão hoje em ótimo estado 
de conservação e de manutenção.

O trabalho desenvolvido pelo Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes, diante desses desafios, 
é exemplar e merece ser reconhecido. Deve-se destacar 
especialmente o papel que o engenheiro Marcos Leder-
mann, nosso companheiro, vem desempenhando à frente 
da Superintendência do DNIT, no Rio Grande do Sul.

Ressalto também a recente retomada de obras impor-
tantes. Algumas delas, infelizmente, estiveram paralisadas 
durante longos anos, sem muitas justificativas, em razão de 
investigações do Tribunal de Contas, entre outras coisas. 
Agora retomamos as obras da BR-285, entre Bom Jesus 
e São José dos Ausentes; as obras da BR-101, entre Bo-
juru e São José do Norte – a chamada Estrada do Inferno, 
conhecida nacionalmente, que sufoca o desenvolvimento 
de São José do Norte; as obras da BR-470, que liga Lagoa 
Vermelha a Barracão, nos Estados do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina; e avançamos nas obras da BR-158, 
que liga Rosário do Sul a Santiago – trata-se de obras 
estruturantes e extremamente importantes.

Todas essas obras receberam recursos significa-
tivos. Tenho certeza de que receberão mais a partir do 
ano que vem. Estive pessoalmente com a Ministra Dilma 

Rousseff, que tem feito um trabalho exemplar de coor-
denação e gestão. Solicitei a S.Exa. que essas obras 
estruturantes, que ligam Estados como Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, que têm imensos desafios no 
que diz respeito ao desenvolvimento, sejam incluídas 
no Plano Piloto de Investimentos – PPI para que, com 
recursos livres, possamos avançar mais na consolida-
ção da infra-estrutura dos transportes, indispensável a 
qualquer Estado, particularmente ao nosso.

O Rio Grande do Sul é um Estado exportador que 
atrai grandes investimentos industriais. É um Estado 
de produção agrícola, que dialoga permanentemente, 
portanto, com a necessidade de infra-estrutura.

Agora, após 4 anos de inércia, vamos retomar 
as obras do Porto do Rio Grande, paralisadas pelo 
Tribunal de Contas da União. Estamos aguardando o 
licenciamento ambiental para podermos investir recur-
sos necessários e para que o Porto do Rio Grande se 
transforme em um dos grandes portos concentradores 
de exportação e de importação do Brasil.

O Porto de Rio Grande é extremamente impor-
tante para o Brasil, não apenas para o Rio Grande do 
Sul. Essa obra deve constar do Plano Piloto de Inves-
timentos – PPI. Trata-se de porto necessário, cuja obra 
foi paralisada durante 4 anos, de forma injustificada, 
a meu juízo – com todo o respeito àqueles que têm 
o dever de fiscalizar essas obras. Digo isso porque, 
após 4 anos, veremos a retomada da obras sem que 
grandes ajustes tenham sido feitos. É, portanto, injus-
tificável que após esse longo período não tenha sido 
expedida a necessária licença ambiental para a reto-
mada das obras. 

Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que va-
mos enfrentar uma série de obras para adequação 
das rodovias federais. Cito, por exemplo, as seguin-
tes: do perímetro urbano de Sarandi, na BR-386; do 
perímetro urbano da minha cidade, Passo Fundo; do 
trevo de acesso à cidade de Soledade; do perímetro 
urbano de Erechim, que é muito perigoso e necessita 
de remodelagem. Vamos, também, inaugurar o trevo 
de acesso ao perímetro urbano de Júlio de Castilhos. 
Faremos, portanto, grande investimento em benefício 
do trânsito na região, readequando as rodovias fede-
rais no Rio Grande do Sul. 

Este é o Governo Lula, que investe, planeja e 
realiza. Por isso, enalteço essa iniciativa. Afirmo que 
a duplicação da BR-101 está sendo um sucesso no 
Rio Grande do Sul.

Muito obrigado.
A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, saúdo a população do 
Município de Brejetuba, Estado do Espírito Santo, em 
especial o companheiro Deputado Renato Casagran-
de, eleito Senador. 

Foi uma grande honra saber que Brejetuba, mu-
nicípio tão pequeno, produz o segundo melhor café do 
País. Ali só há plantadores de café que produzem com 
a melhor qualidade – o produto é nacionalmente clas-
sificado dessa maneira –, o que muito honra o Estado 
do Espírito Santo e a sua população. 

Sr. Presidente, estou também muito feliz com a 
iniciativa desta Casa de constituir Comissão Externa 
apara acompanhar a crise nos aeroportos do País.

Há alguma coisa estranha no ar. Não estamos 
entendendo nada. Nenhuma das versões atende a im-
prensa e a inteligência da população brasileira. Deve 
haver um motivo para este caos. Não é possível que, 
de repente, ele se instale no País e ninguém tenha uma 
explicação adequada para isso. Trata-se de luta para 
retirar o controle da área militar? A população brasileira 
não pode mais continuar sem respostas. 

Hoje, quando se fala sobre o assunto – ouvi o Su-
perintendente da ANAC dizer isso publicamente –, já 
se tem receio do que possa acontecer. Dizem ao País 
que há um ponto cego. Se é cego, esse ponto está há 
muito tempo sem ser visto e sem comunicação.

Deposito, portanto, grande esperança nessa Co-
missão Externa. Espero que ela possa encontrar as 
razões da crise por que passa o aviação brasileira e 
divulgá-las ao País. Espero também que ela possa aju-
dar o Governo a tomar providências para equacionar 
problema de tamanha gravidade, que tem trazido muitos 
entraves, afligindo toda a população brasileira.

Muito obrigada.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiquei 
encantado com a manifestação do nobre Líder Beto 
Albuquerque. S.Exa. falava, com muita alegria e ên-
fase, da ação do DNIT na recuperação das rodovias 
federais no Estado do Rio Grande do Sul.

Aproveito o ensejo para pedir ao DNIT que tam-
bém tenha a mesma preocupação com Roraima, onde 
mais de 1.500 quilômetros de rodovias federais encon-
tram-se em absoluto estado de abandono.

Apesar de terem sido liberados mais de 8 milhões 
de reais para recuperação daquelas rodovias, vemos 
que uma rodovia internacional, que liga a Capital do 

Amazonas, Manaus, a cidades da fronteira com a Ve-
nezuela e com a República Cooperativa da Guiana, 
está em completo abandono. 

Já fiz, desta tribuna, várias reclamações, apre-
sentei vários pedidos de explicação, mas infelizmen-
te o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT, 
ainda não se manifestou. Continuarei a cobrar res-
posta para o problema, até porque a situação das 
rodovias está intolerável. O grande corredor de ex-
portação para os produtos manufaturados da Zona 
Franca de Manaus, a BR-174, está prejudicado exa-
tamente pelo descaso com que o DNIT tem tratado 
o nosso Estado 

Registro, portanto, não só o meu elogio ao Rio 
Grande do Sul pela sorte que tem tido com o DNIT, 
como também a minha crítica àquele órgão pelo si-
lêncio que têm mantido em relação às cobranças para 
recuperar as rodovias do meu Estado e beneficiar a 
nossa população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, matéria publicada hoje nos jornais de grande 
circulação nacional, como Folha de S.Paulo, O Estado 
de S. Paulo, O Globo, mostra comentários do Presidente 
da República sobre a ação do IBAMA no País.

Solidarizo-me com o Presidente da República 
por ter colocado Marina Silva à frente do Ministério 
do Meio Ambiente. Ela é uma mulher de bem, séria, 
capaz, mas, em determinados momentos, torna-se 
refém de alguns xiitas.

Digo isso com propriedade, de cátedra. Pertenci 
ao Partido Verde, fui Secretário do Meio Ambiente em 
Alagoas, presidi a Comissão do Meio Ambiente des-
ta Casa. Modéstia à parte, conheço a matéria. Vivi de 
perto o problema da questão ambiental no Brasil e sei 
que o IBAMA tem sido um dos gargalos para o cres-
cimento do País.

Em Alagoas, por exemplo, foram investidos 40 mi-
lhões de dólares no Projeto Costa Dourada, financiado 
pelo BID para desenvolver o turismo na região. 

Quando presidi a Comissão de Meio Ambiente 
desta Casa, solicitei audiência com o Governador de 
Alagoas e com o IBAMA. Mas, para nossa infelicida-
de, fomos recebidos pelo terceiro escalão, a pedido do 
Presidente daquele órgão. Enfim, o parecer definitivo 
não foi concluído. Em seguida, o IBAMA entrou em 
greve durante 5 meses. 
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O Presidente da República disse claramente que 
a Ministra Marina Silva tem todas as condições e prer-
rogativas para continuar no cargo no novo Governo, 
mas ela tem de tirar de cena os que não têm compro-
misso com o desenvolvimento do País. 

Parabenizamos o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e o Vice-Presidente José Alencar, que, em boa 
hora, manifestaram apoio à Ministra do Meio Ambien-
te, Marina Silva. S.Exa. tem desempenhado excelente 
trabalho à frente daquela Pasta. 

Lamentavelmente, no Ministério alguns projetos 
também estão engavetados. Não podemos aceitar 
que o dinheiro seja posto no Orçamento e os técnicos 
não dêem pareceres em tempo hábil, fazendo com 
que importantes obras sejam emperradas e o dinheiro 
volte para o superávit primário. Isso é perverso para o 
crescimento do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai encerrar a votação, tendo em vista que não 
há mais fluxo de Parlamentares para votar. Nos últimos 
15 minutos votou apenas um Parlamentar.

Declaro encerrada a votação.
Votaram do lado direito 116 Deputados; no cen-

tro, 109 Deputados; do lado esquerdo, 141. Total: 366 
Parlamentares.

Designo os Deputados Renildo Calheiros para 
anunciar os votos “sim”; Givaldo Carimbão, os vo-
tos “não”; Francisco Rodrigues, os votos “abstenção”; 
Pastor Francisco Olímpio, os votos em branco; e João 
Pizzolatti, os votos nulos.

(Processo de apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – As 
sobrecartas conferem com a lista de presença: 366 
Sras. e Srs. Deputados.

O Deputado Renildo Calheiros contará os votos 
“sim”; o Deputado Givaldo Carimbão, “não”; o Depu-
tado Francisco Rodrigues, “abstenção”; o Deputado 
Pastor Francisco Olímpio, branco; e o Deputado João 
Pizzolatti, os nulos.

Sras. e Srs. Deputados, a Presidência inicia a 
apuração de votos.

“Sim”. 
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 1
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 2
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 3
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 4

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
“Sim”

O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 5
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Não”
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 1
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 6
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 7
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

aos fiscais, o ilustre Deputado Mauro Lopes e a ilus-
tre Deputada Rose de Freitas, que fiquem nos fisca-
lizando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
“Sim”

O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 8
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 9
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 10
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim” 
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 11
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 12
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 13
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 14
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Não”
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 2
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 1
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 15
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Não”
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 3
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 16
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
“Não”

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 4
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 17
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Sim”
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 18
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 19.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 5.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 6.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 20.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 7.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 2.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 8.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 21.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 22.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 23.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 24.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 25.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 9.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 26.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 27.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 10.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 28.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 11.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 29.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 12.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 13.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 30.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 31.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 32.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

Voto em branco.
O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Em 

branco, 1 voto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 14 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 15 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 16 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 33 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 17 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 34 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 35 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 36 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 37 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 38 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 18 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 19 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 39 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 20 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
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O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 40 vo-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 21 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 22 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 41 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 42 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 43.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 44.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 45.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 46.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 47.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 23.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 24.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 48.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 25.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 49.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 50.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 51.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 52.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 26.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 53.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 27.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 4.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 28.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.

O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 54.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 29.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 55 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 56 votos .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 57 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 30 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 58 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 59 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 60 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 61 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 62 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 63 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 31 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 32 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 64 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 33 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 65 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 34 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 66 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 67 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 35 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 68 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 69 votos.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não 
“.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 36 vo-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 70 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 37 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não“.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 38 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim“.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 71 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 72 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 73 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 39 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 40 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 74 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 75 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 5 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 76 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 77 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 78 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 41 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 42 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 79 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 43 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 44 vo-

tos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 80 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 45 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 46 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 81 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

branco.
O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Em 

branco, 2 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 82 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 6 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 83 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 84 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 47 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 48 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 85 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 49 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 50 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 7 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 8 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 51 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 52 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
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O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 86 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 53 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 87 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 9 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 88 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 89 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 54 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 55 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 90 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 56 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 10 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 57 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 91 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 11 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 58 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 59 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 60 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 61 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 92 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.

O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 93 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 94 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 95 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 96 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 12 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 97 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 62 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 98 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 99 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 63 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

branco.
O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Em 

branco, 3 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ”Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 64 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 100 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 101 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 102 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 103 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 65.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 13.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 104.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 66.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Voto 
em branco.

O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Em 
branco, 4.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 105.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 67.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 106.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 107.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 68.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 69.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 108.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 109.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 70.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 71.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 110.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 111.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 112.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 72.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 113.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 114.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 115.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 116.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 117.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 73.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 118.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 74.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 75.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 76.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 77.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 119.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 120.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 121.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bran-

co.
O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Bran-

co, 5.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 122.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 123.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 124.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 78.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 79.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 125.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 126.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 127.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 80.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 81.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 82.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 83.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 128.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 129.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 130.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 84.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 85.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 131.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 132.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 133.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Bran-

co.
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O SR. PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO – Bran-
co, 6.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 134.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 135.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 86.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 136.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 137.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 138.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 87.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 88.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 139.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 140.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 141.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 142.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 143.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 144.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 145.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 146.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 147.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 148.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 149.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 150.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 89.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 151.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 90.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 152.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-
ção”, 14.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 153.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 154.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 15.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 91.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 155.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 16.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 17.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 156.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 157.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 158.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 92.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 18.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 159.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 93.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 94.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 160.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 95.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 161.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 162.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 163.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 96.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
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O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 97.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 98.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 164.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 99.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 100.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 165.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 166.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 19.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 167.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 20.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 168.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 169.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 170.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 101.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -“Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – ‘Não”, 102.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 21.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 171.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 172.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”. 
O SR. RENILDO CALHEIROS – ‘Sim”, 173.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não’.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 103.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 104.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 105.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 174.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 175.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 176.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 177.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 178.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “‘Sim”, 179.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”. 
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 106.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 180.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 107.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”. 
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 108. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 181.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 182 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não.”
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 109 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 183 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 184 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 110 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 185 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 186 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 111 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 112 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 187 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 113 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 114 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 115 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 188 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
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O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 189 vo-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 190 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 191 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim, 192 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim, 193 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 116 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 117 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 194 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS -“Sim”, 195 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 118 votos. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 196.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 197.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 119.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 198.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 120.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 199.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 121.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 22.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 200.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 201.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 202.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 203.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 204.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 205.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 122.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 206.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 207.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 123.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 208.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 124.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

“Abstenção”.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES – “Absten-

ção”, 23.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 209 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 125 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Sim”.
O SR. RENILDO CALHEIROS – “Sim”, 210 vo-

tos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 126 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 127 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO – “Não”, 128 votos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

cerrada a apuração. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Mesa vai proclamar o resultado.

VOTARAM

 SIM     210 Srs. Deputados 
NÃO     128 Srs. Deputados. 
ABSTENÇÕES    23; 
VOTOS BRANCOS   5. 
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS  366. 

Coincide com o número de votantes. 
É Rejeitado o Parecer do Conselho de Ética e De-

coro Parlamentar, pela Perda do Mandato Parlamentar 
do Senhor José Mohamed Janene, Nome Parlamentar 
Deputado José Janene, em Face da Afronta ao Art. 55, 
Inciso Ii, § 1º da Constituição Federal, Combinado com o 
Art. 4º, Inciso Ii do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara dos Deputados. 

A MATÉRIA VAI AO ARQUIVO. 
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VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando 
que amanhã, quinta-feira, dia 7, às 10h, haverá ses-
são solene em homenagem aos 5 anos de fundação 
do Movimento Político pela Unidade do Brasil. Lembro 
ainda que o painel eletrônico será aberto às 8h.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS:

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Total de Maranhão: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PFL 
Total de Pernambuco: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL 
Maria Helena PSB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PMDB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

João Alfredo PSOL 
Marcelo Teixeira PSDB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Philemon Rodrigues PTB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Robério Nunes PFL 
Roland Lavigne PSDB 
Total de Bahia: 5
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Edmar Moreira PFL 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Herculano Anghinetti PP 
João Magno PT 
Júlio Delgado PSB 
Mário Assad Júnior PSB 
Roberto Brant PFL 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 11

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
André Costa PDT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
João Mendes de Jesus S.Part. 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Ary Kara PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Dr. Pinotti PFL 
Edinho Montemor PSB 
Enéas PRONA 
Fernando Estima S.Part. 
Ivan Valente PSOL 
João Herrmann Neto PDT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Medeiros PL 

Orlando Fantazzini PSOL 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo :19

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Ivan Ranzolin PFL 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, 
dia 7 de dezembro, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I – Requerimento nº 4.444/06, da Sr. Luciano 
Castro, e outros, solicitando, nos termos do art. 155 do 
RICD, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
7.505, de 2006, que Institui o Estatuto do Garimpeiro, 
e dá outras providências.

II – Recurso n.º 275/06, do Sr. Pastor Frankem-
bergen e outros que recorre do parecer terminativo 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao 
Projeto de Lei nº 4.428, de 2004, do Senado Federal, 
que autoriza o Poder Executivo a criar Colégio Militar 
nas cidades que especifica. 
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URGÊNCIA 
(Artigo 151, I, “j” do Regimento Interno)

Votação

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 278-B, DE 1999 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 278-B, de 1999, 
que aprova o texto do Acordo Relativo à 
Implementação da Parte XI da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 10 de dezembro de 1982, concluído em 
Nova York, em 29 de julho de 1994; tendo 
pareceres: da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela 
aprovação (Relator: Dep. Luciano Pizzat-
to); da Comissão de Minas e Energia, pela 
aprovação (Relator: Dep. Pedro Bittencourt); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. José Antonio Almeida). PARECERES 
À EMENDA DE PLENÁRIO: da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, pela aprovação (Relator: Dep. Milton 
Temer); da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela 
aprovação (Relator: Dep. Luciano Pizzat-
to); da Comissão de Minas e Energia, pela 
rejeição (Relator: Dep. Pedro Bittencourt); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (Relator: Dep. 
José Genoíno).

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.041-A, DE 2001 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.041, de 2001, que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviços 
Aéreos entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República 
da Polônia, assinado na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 13 de março de 2000; ten-

do pareceres das Comissões: de Viação e 
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep. 
Raimundo Santos); de Finanças e Tributa-
ção, pela não implicação da matéria com 
aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Dep. Carlito Merss); e de Consti-
tuição e Justiça e de Redação, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa (Relator: Dep. José Dirceu).

3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.098-A, DE 2005  

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 2.098-A, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo sobre Re-
gularização Migratória entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Suriname, celebrado em 
Paramaribo, em 21 de dezembro de 2004; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Dep. Darci Coelho).

PRIORIDADE

Discussão

4

PROJETO DE LEI Nº 7.127-A, DE 2002 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.127-A, de 2002, que altera o 
art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, de modo a disciplinar a habili-
tação de condutores de combinações de 
veículos; tendo pareceres: da Comissão 
de Viação e Transportes, pela aprovação 
deste e dos de nºs 212/99, 816/99, 817/99, 
3.931/00, 4.369/98, 4.391/98, 4.452/98, 
4.465/98, 4.710/98, 4.718/98, 4.885/01, 
6.976/02, 1.012/03, e 2.715/03, apensa-
dos, com substitutivo, e pela rejeição 
dos de nºs 524/99, 1.466/99, 2.273/99, 
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2.837/00, 4.458/98, 4.870/98, 4.228/01, 
5.080/01, 5.724/01, 7.283/02, 7.391/02, 
7.452/02, e 939/03, apensados (Relator: 
Dep. Neuton Lima); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e dos de nºs 
212/99, 524/99, 816/99, 817/99, 1.466/99, 
2.273/99, 2.837/00, 3.931/00, 4.369/98, 
4.391/98, 4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 
4.710/98, 4.718/98, 4.870/98, 4.228/01, 
4.885/01, 5.080/01, 5.724/01, 6.976/02, 
7.283/02, 7.391/02, 7.452/02, 939/03, 
1.012/03, 2.715/03 e 3.412/04, apensa-
dos, com 8 emendas, e do substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes 
(Relator: Dep. Edmar Moreira).

Tendo apensados os PL’s de nºs 4.369/98 
(1.112/03, 1.466/99 e 2.273/99), 2.715/03, 2.837/00, 
3.412/04, 3.931/00, 4.228/01, 4.391/98 (212/99), 
4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98, 4.718/98, 
4.870/98, 4.885/01, 5.080/01, 524/99, 5.724/01, 
6.478/06, 6.699/06, 6.976/02, 7.283/02, 7.391/02, 
7.452/02, 816/99, 817/99 e 939/03.

5

PROJETO DE LEINº 6.996-A, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 6.996-A, de 2006, que altera 
os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e introduz regra para a 
compensação fiscal pela cedência de ho-
rário gratuito para a propaganda eleitoral 
de plebiscitos e referendos; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo (Relator: 
Dep. Zenaldo Coutinho). 

6

PROJETO DE LEI Nº 7.361, DE 2006 
(Do Senado Federal – Comissão Mista  

do Saneamento)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 7.361, de 2006 que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e dá outras providências.

ORDINÁRIA

Discussão

7

PROJETO DE LEI Nº 4.199-C, DE 2001 
(Do Sr. Alberto Fraga)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.199-C, de 2001, que dá nova re-
dação aos arts. 1º, 2º, 5º e 12 e acrescenta o 
art. 4º-A e os incisos IV e V no art. 5º, todos 
do Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 
1969, e dá outras providências; tendo pare-
ceres: da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação, com substituti-
vo (Relator: Dep. Arnaldo Faria de Sá); da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição do substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família 
(Relator: Dep. Tarcísio Zimmermann); Co-
missão de Educação e Cultura, pela rejeição 
deste e dos substitutivos da Comissão de 
Seguridade Social e da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público 
(Relatora: Dep. Alice Portugal); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família e 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (Relator: 
Dep. Antonio Carlos Pannunzio).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS-
SÃO – ART.24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
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PROJETO DE LEI

Nº 1.532/1999 (Angela Guadagnin) – Dispõe sobre a 
elaboração e arquivamento de documentos em meios 
eletromagnéticos.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 5.366/2005 (Eduardo Gomes) – Dispõe sobre a 
contagem do prazo nos casos de intimaçao pessoal 
do Ministério Público e da Defesoria Pública.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 5.472/2005 (Capitão Wayne) – Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, regulando o uso de películas de pro-
teção contra raios solares, e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6.645/2006 (Mendes Ribeiro Filho) – Altera o art. 175 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil, declarando feriado forense os dias compreen-
didos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 4.757/1994 (Valdemar Costa Neto) – Determina 
que os produtos alimentícios industrializados ou en-
sacados, destinados ao consumo humano ou animal, 
deverão trazer na embalagem o índice de impureza 
permitido por determinação legal e a estimativa do 
índice de impureza contido.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 1.679/2003 (Luciano Leitoa) – Faculta a implan-
tação de postos de Varas da Infância e Juventude em 
aeroportos internacionais, acrescentando dispositivo 
à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 2.060/2003 (Maninha) – Dispõe sobre a criação do 
Sistema de Pensão Protegida e de Lares Abrigados, 
da sua adoção pelo Sistema Único de Saúde, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 3.928/2004 (Clóvis Fecury) – Dispõe sobre a con-
tribuição para assistência médico – hospitalar e social 
do militar.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 4.116/2004 (Carlos Nader) – “Dispõe sobre a re-
serva de vagas para idosos nos estacionamentos pú-
blicos e privados.”
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 4.332/2004 (Adelor Vieira) – Institui o “Tíquete 
Saúde” em todo o Território Nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 4.384/2004 (Celcita Pinheiro) – Dispõe sobre a 
concessão de alvará de funcionamento, pela Vigilância 
Sanitária, às instituições de atendimento aos idosos e 
dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 4.408/2004 (Enio Bacci) – Institui o PROGRAMA 
DE INCENTIVO aos doadores de órgãos em vida.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 5.278/2005 (Vanessa Grazziotin) – Dispõe sobre a 
promoção, proteção e recuperação da saúde das mu-
lheres no Climatério e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 5.734/2005 (Ildeu Araujo) – Dispõe sobre o for-
necimento gratuito de medicamentos destinados ao 
tratamento da disfunção erétil.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 5.934/2005 (Marcelo Teixeira) – Estabelece a gratui-
dade do fornecimento de passaporte a quem se declarar 
pobre na forma da lei e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 5.938/2005 (Henrique Afonso) – Dispõe sobre 
reembolso de despesas incorridas por portadores de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus para a compra 
de produtos “diet” e “light”. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 6.093/2005 (Carlos Nader) – “Dispõe sobre a cria-
ção de Programa de Prevenção e Combate ao Câncer 
de Próstata e dá outras providências.”
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

Nº 7.001/2006 (Carlos Nader) – Torna obrigatória a 
disponibilização de cadeiras de rodas em escolas pú-
blicas e privadas de todo o território nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06
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1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUN-
TA QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS 
A UMAS E CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES

PROJETO DE LEI

Nº 3.994/2000 (Chiquinho Feitosa) – Altera a Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, na forma que indi-
ca, e dá outras providências.
COM PARECERES FAVORÁVEIS PL nº: 4.723/2004, 
APENSADO.
COM PARECERES CONTRÁRIOS PL nº: 3.994/200, 
PRINCIPAL.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 6.368/2005 (Poder Executivo) – Altera a estrutura e 
a remuneração da Carreira do Magistério Superior per-
tencente ao Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.596, de 
10 de abril de 1987, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 7/12/2006

Nº 6.967/2002 (José Carlos Coutinho) – Modifica 
dispositivo da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências. 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 4.359/2004 (Francisco Turra) – Dá nova redação 
ao art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 5.171/2005 (Carlos Mota) – Altera o art. 143 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6.008/2005 (Marcelo Ortiz) – Altera a redação do 
art. 143 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”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6.245/2005 (Sandra Rosado) – Altera o artigo 143 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelecen-
do prazo indeterminado para o requerimento de apo-
sentadoria rural. 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6.425/2005 (Senado Federal – César Borges) 
– Altera a 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 prorrogar o prazo 
estabelecido no art. 143 e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CN)

Nº 5/1995 (Senado Federal – Lúcio Alcântara) – Dá 
nova redação ao caput do art. 128 da Resolução nº 
01, de 1970 – CN
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6/1995 (Senado Federal – Roberto Requião) – 
Cria Comissão para acompanhamento e fiscalização 
do Programa Nacional de Desestatização.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 10/1995 (Senado Federal – Júlio Campos) – Institui 
o Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito Democrático.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 1/1998 (Senado Federal – Odacir Soares) – Al-
tera a Resolução nº 1, de 1989-CN, que dispõe sobre 
a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas 
Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal, introduzindo o exame de adequação financeira 
e orçamentária no Congresso Nacional
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 3/1998 (Senado Federal – Mauro Miranda) – Acres-
centa parágrafo ao art. 20 da Resolução nº 2, de 1995-
CN, que dispõe sobre a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, para acrescentar 
regras sobre a apresentação de emendas coletivas.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 4/1998 (Senado Federal – Odacir Soares) – Dispõe 
sobre a apresentação, o conteúdo e os critérios para 
apreciação do Relatório de Atividades apresentado pelo 
Tribunal de Contas da União ao Congresso Nacional, 
conforme determinação contida no § 4º do art. 71 da 
Constituição Federal e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06
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Nº 3/1999 (Waldemiro Teixeira) – Institui, com base 
no art. 128 do Regimento Comum, no âmbito do Con-
gresso Nacional, Comissão Mista de Moeda e Crédito, 
de caráter permanente.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 4/1999 (Senado Federal – Paulo Souto) – Acres-
centa inciso III-A ao art. 16 da Resolução nº 2, de 1995 
– CN, para estabelecer relação de correspondência 
entre o custo total e o tempo de execução dos sub-
projetos decorrentes de emendas à proposta de lei 
orçamentária anual.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 5/1999 (Senado Federal – ADEMIR ANDRADE) 
– Suprime o § 2º e altera a redação do § 3º, ambos do 
art. 45 da Resolução nº 1, de 1970-CN – Regimento 
Comum.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 6/1999 (Senado Federal – Osmar Dias) – Alte-
ra a Resoloção nº 2, de 1995-CN, restabelecendo a 
obrigatoriedade da renovação dos membros titulares 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 7/1999 (Waldemiro Teixeira) – Inclui artigo na Re-
solução nº 1, de 1970-CN.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 1/2000 (José Roberto Batochio) – Dispõe sobre 
a apreciação de medidas provisórias pelo Congresso 
Nacional.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 4/2000 (CONGRESSO NACIONAL) – Extingue 
a Figura das Emendas Individuais ao Orçamento da 
União e Cria o Instituto das Emendas Partidárias, al-
terando a redação do artigo 15, revogando o artigo 
19 e acrescentando ao artigo 20 da Resolução 02, 
de 1995-CN.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 5/2000 (CONGRESSO NACIONAL) – Altera a Re-
solução 02, de 1995-CN, que dispõe sobre a Comissão 
Mista Permanente a que se refere o parágrafo primeiro 
do artigo 166 da Constituição Federal, e sobre a trami-
tação de matérias a que se refere o mesmo artigo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

Nº 1/2001 (Alcione Athayde) – Dispõe sobre o hastea-
mento das Bandeiras dos Estados e do Distrito Federal 
no gramado do Congresso Nacional.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 7.521/2006 (Rodrigo Maia) – Modifica o § 1º do 
art. 1º da Lei nº 10.937, de 12 de agosto de 2004, e 
dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

Dia 7, 5ª-feira

15:00 EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
15:25 JAIR DE OLIVEIRA (PMDB – ES)

Dia 8, 6ª-feira

10:00 CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
10:25 EDINHO MONTEMOR (PSB – SP)
10:50 COLOMBO (PT – PR)
11:15 DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS – MG)
11:40 RICARDO BARROS (PP – PR)

Dia 11, 2ª-feira

15:00 GILMAR MACHADO (PT – MG)
15:25 GERALDO RESENDE (PPS – MS)
15:50 VIEIRA REIS (S.PART. – RJ)
16:15 GONZAGA MOTA (PSDB – CE)
16:40 ILDEU ARAUJO (PP – SP)

Dia 12, 3ª-feira

15:00 MARCELLO SIQUEIRA (PMDB – MG)
15:25 LUCIANA GENRO (PSOL – RS)

Dia 13, 4ª-feira

15:00 JOSÉ JANENE (PP – PR)
15:25 FRANCISCO TURRA (PP – RS)

Dia 14, 5ª-feira

15:00 MANATO (PDT – ES)
15:25 PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
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Dia 15, 6ª-feira

10:00 B. SÁ (PSB – PI)
10:25 PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
10:50 JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
11:15 VANDERLEI ASSIS (PP – SP)
11:40 FLEURY (PTB – SP)

Dia 18, 2ª-feira

15:00 EDUARDO SEABRA (PTB – AP)
15:25 DRA. CLAIR (PT – PR)
15:50 REINALDO GRIPP (PL – RJ)
16:15 NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
16:40 NÉLIO DIAS (PP – RN)

Dia 19, 3ª-feira

15:00 RONALDO DIMAS (PSDB – TO)
15:25 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)

Dia 20, 4ª-feira

15:00 WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
15:25 DR. HELENO (PSC – RJ)

Dia 21, 5ª-feira

15:00 WAGNER LAGO (PDT – MA)
15:25 MARCOS ABRAMO (PP – SP)

Dia 22, 6ª-feira

10:00 ARNALDO MADEIRA (PSDB – SP)
10:25 MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
10:50 RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
11:15 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
11:40 ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.103/05 – do Senado Federal 
– Luiz Pontes – (PLS 217/2001) – que “dispõe sobre 
a construção de prédio para funcionamento de creche 
e pré-escola em assentamentos rurais”. 
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.729/05 – do Sr. Reginaldo 
Germano – que “dispõe sobre critérios para a ven-
da de chips para celulares GSM”. (Apensado: PL 
6986/2006) 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.787/01 – do Sr. Robério Araújo 
– que “proíbe a exclusividade na cobertura televisiva 
de eventos desportivos, culturais e artísticos realizados 
no País”. (Apensado: PL 5865/2001) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 5.456/01 – do Senado Federal – JOEL 
HOLLANDA – (PLS 146/1996) – que “dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas de Proces-
samento de Exportação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.647/06 – do Senado Federal-
Comissão Mista Especial/Reforma do Judiciário – (PLS 
14/2006) – que “regulamenta o § 5º do art. 109 da Cons-
tituição Federal, para disciplinar o incidente de deslo-
camento de competência para a Justiça Federal nas 
hipóteses de graves violações de direitos humanos”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.368/06 – Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito destinada a investigar as causas e con-
sequências de denúncias de atos delituosos praticados 
por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. e outros – que “cria o Sistema 
Nacional de Combate à Corrupção, a Comissão Mista 
Permanente de Combate à Corrupção, a Base de Dados 
de Atenção Qualificada e o Sistema Integrado de Fisca-
lização e Acompanhamento de Contratos”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 6.954/02 – do Senado Federal 
– PEDRO SIMON – (PLS 520/1999) – que “altera a 
competência funcional dos Juizados Especiais Cíveis 
regulada no art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 3283/1997 (Apensados: PL 3914/1997, 
PL 3947/1997, PL 4000/1997, PL 4021/1997, PL 
4275/1998, PL 4404/1998, PL 6429/2002, PL 6910/2002 
e PL 3594/2004) e PL 7165/2002) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 3914/1997, do PL 3947/1997, do PL 4000/1997, do 
PL 4021/1997, do PL 4275/1998, do PL 4404/1998, do 
PL 6429/2002, do PL 6910/2002, do PL 3594/2004 e 
do PL 3283/1997, apensados; e pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição do PL 7165/2002, apensado. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.558/92 – do Senado Federal 
– Francisco Rollemberg – (PLS 66/1991) – que “dis-
põe sobre a necrópsia como método de diagnóstico 
médico e de investigação médico-legal e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má técni-
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e das emen-
das da Comissão de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Fer-
nando Coruja, em 5-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/95 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 217/1995) – que “disciplina o 
inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 4825/2001, PL 
173/2003, PL 195/2003, PL 2114/2003, PL 4323/2004 
e PL 6311/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, 
do PL 173/2003 e do PL 195/2003, apensados; pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do PL 4825/2001, do PL 
2114/2003 e do PL 4323/2004, apensados, com subs-
titutivo; e pela constitucionalidade e injuridicidade do 
PL 6311/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da De-
mocracia Participativa, regulamentando a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal”. (Apensados: PL 689/2003, PL 758/2003, PL 
4718/2004 e PL 7004/2006) 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 689/2003, do PL 758/2003, do PL 7004/2006 e do 
PL 4718/2004, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.314/03 – da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG 80/2002) – que “dá nova reda-
ção a dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
– Código Eleitoral, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

(Avulso Nº 777) 

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 ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.380/04 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 52/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, para assegurar aos maiores de sessenta 
anos e seus beneficiários com igual idade o direito ao 
complemento de atualização monetária previsto na Lei 
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com subemenda. 
PROJETO DE LEI Nº 4.308/04 – do Senado Federal 
– Comissão Especial – “Rio São Francisco” – (PLS 
240/2002) – que “altera a redação do art. 22 da Lei nº 
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9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para 
alterar a destinação dos recursos financeiros prove-
nientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos”. 
(Apensado: PL 4288/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 4288/2004, apensado, 
este com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-5-06. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 31/05/2006. 
Iniciada a discussão, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.975/05 – do Senado Federal-
Antonio Carlos Valadares – (PLS 76/2003) – que “al-
tera o art. 41-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, que “estabelece normas para as eleições””. 
(Apensado: PL 6895/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 6895/2006, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 5-12-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.793/06 – do Poder Executivo 
– (AV 270/2006) – que “dá nova redação ao art. 2º da 
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe so-
bre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso 
XLIII, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição 
do Substitutivo Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.223/06 – do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 179/2005) – que “altera a 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução 
Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para 
criar o regime penitenciário de segurança máxima”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, com subemenda. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Fer-
nando Coruja, Luiz Couto, Luiz Eduardo Greenhalgh 
e Mendes Ribeiro Filho, em 29-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 7.228/06 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 140/2006) – que “altera a Lei nº 
9.807, de 13 de julho de 1999, para estender o bene-
fício da redução de pena aos condenados presos que 

colaborarem com qualquer investigação policial ou pro-
cesso criminal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, José 
Eduardo Cardozo, Luiz Couto, Luiz Eduardo Greenhal-
gh e Maurício Rands, em 29-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/06 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 141/1999) – que “acrescen-
ta o inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC), 
dispondo sobre a impenhorabilidade das máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas”. (Apensado: 
PL 2802/2003) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 2.802/2003, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/03 – do 
Sr. Wladimir Costa – que “altera a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, para 
obrigar a publicação dos dados referentes à prestação 
de contas das Prefeituras Municipais na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 LUIZ PIAUHYLINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Turismo e Desporto. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 330/06 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a apo-
sentadoria do servidor público policial, nos termos do 
artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, con-
forme redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 
05 de julho de 2005”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade, Social e Família, 
com subemenda substitutiva. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 29/11/2006. 
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A votação do requerimento apresentado pelo Deputado 
Luiz Couto, de adiamento da discussão desta propo-
sição por 3 sessões, foi adiada por falta de “quorum” 
, em 6-12-06. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 299/06 – do Sr. 
Chico Alencar – que “considera a soma dos períodos 
de licença do Parlamentar para efeito de assunção do 
suplente”. (Apensado: PRC 300/2006) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PRC 300/2006, apensado. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/02 
– da Sra. Miriam Reid – que “acrescenta alínea “d” ao 
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PEC 269/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
269/2004, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 380/05 
– do Sr. João Grandão e outros – que “acrescenta in-
ciso ao art. 37 da Constituição Federal para permitir a 
reserva de vagas, em concursos públicos, para afro-
descendentes”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela admissibilidade, com emenda. 

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. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Men-
des Ribeiro Filho, em 24-11-05. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/05 
– da Sra. Maria Helena e outros – que “dá nova redação 
ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 20-6-06. 
Discussão iniciada, em 20-6-06. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 496/06 
– do Sr. Roberto Gouveia e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 149 da Constituição Federal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 521/06 
– do Sr. Ciro Nogueira e outros – que “dá nova reda-

ção ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”. 
(Apensado: PEC 525/2006) 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
525/2006, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 13-6-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado 
Robson Tuma, em 2-8-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei nº 3.857, de 22 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 constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Subs-
titutivo do Senado, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 – do Sr. Paulo José Gouvêa 
– que “acresce 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, Moroni Torgan e Vicente Arruda, 
em 31-3-05. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 18/05/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.153/02 – do Sr. Neuton Lima 
– que “altera a redação da alinea “b” do inciso II do art. 
75 da Lei n 6.815, de 19 de agosto de 1980”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.686/02 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o art. 35 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 31-5-06. 
Suspensa a discussão, em virtude da ausência da re-
latora, em 29-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 150/03 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995 e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 5549/2005) 
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RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5549/2005, apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Inal-
do Leitão, em 23-5-06. 
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em se-
parado em 07/06/2006. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 14-6-06. 

PROJETO DE LEI Nº 302/03 – do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “altera o Decreto – lei n.º 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro, e a Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nelson Pellegrino, em 22-2-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luciano Zica, em 17/05/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 3.502/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de Dezembro de 1940 – Código Penal, de forma 
a tornar absoluta a presunção de violência nos crimes 
contra os costumes nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 9-5-06. 
Discussão iniciada, em 9-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.748/04 – do Sr. Coronel Alves 
– que “dá nova redação ao art. 311 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 03 de outubro de 1941, Código de Processo 
Penal”. (Apensado: PL 5565/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado, com 
subemenda; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
5565/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.752/04 – do Sr. Coronel Alves 
– que “dá nova redação ao art. 216-A do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 

do princípio da desconsideração da personalidade ju-
rídica”. (Apensado: PL 5328/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 5328/2005, apensado, do 
Substitutivo e da Emenda apresentados na Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e da Emenda apresentada na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 6.298/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera os arts. 28 e 85 e inclui o art. 30-A à Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – que institui a Lei 
de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fleury e 
Luiz Couto, em 9-10-06. 
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa-
rado em 17-10-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 09/11/2006.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 21/11/2006. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 197/99 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 126/1998) – que “dá nova re-
dação 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 téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das emendas 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Finanças 
e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa e Dr. Ro-
sinha, em 1-11-05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.494/00 – do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 268/1999) – que “dispõe so-
bre a estruturação e o uso de bancos de dados sobre 
a pessoa e disciplina o rito processual do “habeas 
data””. (Apensado: PL 6981/2002) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
emendas e das Emendas da Comissão de Defesa do 
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Consumidor; pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
6981/2002, apensado; e pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
das Emendas apresentadas nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 962/2002) – que “disciplina o uso de assinaturas 
eletrônicas e a prestação de serviços de certificação”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands (PT-PE), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
com subemendas; e das Emendas apresentadas nes-
ta Comissão de nºs 1, com subemenda; 2, com sube-
menda; e 3 a 12. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9-05. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 15-9-05. 

PROJETO DE LEI Nº 7.339/02 – do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “modifica dispositivos da Lei nº 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a Reforma 
Agrária”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural. 
PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – do Senado Federal 
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.272/03 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o 
Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Lido o parecer, em 5-12-06. 

PROJETO DE LEI Nº 2.276/03 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – que “institui a data de 16 de novembro 
como o Dia Nacional dos Ostomizados”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.429/05 – do Senado Fe-
deral – João Ribeiro – (PLS 360/2004) – que “institui 

o Dia Nacional do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL 
5243/2005) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5243/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.453/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 358/2005) – que “dispõe sobre a criação 
do Departamento Nacional de Trânsito – DENA-
TRAN, cria cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ARY KARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Maurício Rands, em 29-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 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 3373/1997 (Apensado: PL 2881/2000) e PL 
6061/2005) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 2881/2000, do PL 3373/1997 e do PL 6061/2005, 
apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 401/2003) – que “altera o inciso 
IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para definir como causa 
interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou 
acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com emenda, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, para dispor acerca da penhora 
sobre máquinas, instrumentos e implementos agríco-
las”. (Apensado: PL 4386/2004) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
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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 
4386/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 24-5-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.513/96 – do Sr. Paulo Lima 
– que “altera o artigo 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que “complementa e modifica a 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
Código Brasileiro de Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse-
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
de nºs 1, 2, 3, 4, 5, com subemenda, e 6 da Comissão 
de Educação e Cultura. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15/09/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.694/99 – da Sra. Luiza Erundi-
na – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio 
em Método Braille nos restaurantes, bares e lancho-
netes”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre promoções de praças, por tempo 
de serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 12-7-06. 

(Avulso Nº 731) 

PROJETO DE LEI Nº 3.615/00 – do Sr. João Herrmann 
Neto – que “dispõe sobre o fomento mercantil especial 
de exportações ou “factoring” de exportação e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3896/2000) 

RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo e das Emen-
das da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação, com subemenda, e do PL 
3896/2000, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Luiz Cou-
to, Paes Landim e Paulo Magalhães, em 29-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.688/00 – do Sr. José Carlos Elias 
– que “dispõe sobre a introdução de assistente social no 
quadro de profissionais de educação em cada escola”. 
(Apensados: PL 1031/2003 (Apensado: PL 4738/2004) e 
PL 837/2003 (Apensados: PL 1497/2003, PL 1674/2003, 
PL 2513/2003, PL 2855/2004, PL 3154/2004 e PL 
3613/2004)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura, do PL 837/2003, 
com emenda, do PL 1031/2003, com emendas, do PL 
1497/2003, do PL 1674/2003, com emendas, do PL 
2513/2003, do PL 2855/2004, do PL 3154/2004, com 
emendas, do PL 3613/2004, com emenda, e do PL 
4738/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 26-4-06. 
Discussão iniciada. Estão inscritos para debater a 
matéria os Deputados Vicente Arruda e Jamil Murad, 
em 26-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre as atividades de Movi-
mentação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL 
4073/2004, PL 4367/2004 e PL 5689/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4073/2004, do PL 
4367/2004 e do PL 5689/2005, apensados, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal-
gh e Roberto Magalhães, em 16-3-06. 
Suspensa a discussão por acordo, em 8-11-06. 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.090/02 – do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “veda a exposição de mulheres nuas ou em 
trajes sumários em material de divulgação turística”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José 
Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 
Discussão iniciada, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 7.153/02 – do Sr. Roberto Pes-
soa – que “altera dispositivo da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Es-
peciais Cíveis e Criminais e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 54/03 – do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal 
nº 001, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parce-
la pertencente aos Estados e Municípios, do produto 
da “Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 
(CFRH)”, bem como o art. 29 da Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 206/03 – do Sr. Roberto Maga-
lhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre 
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em 
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL 4518/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4518/2004, apensa-
do, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, 
com submenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 18-5-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
cico XI, do Regimento Interno, em 31-5-06.
Suspensa a discussão por acordo, em 4-9-06. 

PROJETO DE LEI Nº 747/03 – da Sra. Terezinha Fer-
nandes – que “dispõe sobre a proibição da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-

titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/03 – do Sr. Vicentinho 
– que “proíbe a aquisição de veículos de procedência 
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das 
esferas federal, estadual e municipal”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-7-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 02/08/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/03 – do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “acrescenta ao art. 429 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os parágrafos 2º ao 
6º, fixando penalidade e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.907/03 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de 
mensagens educativas sobre os males e os riscos do 
tabaco e do álcool, em cadernos e livros escolares” 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, com emenda, das Emendas da Comissão 
de Seguridade Social e Família e da Comissão de Edu-
cação e Cultura; pela inconstitucionalidade da Emenda 
nº 2 da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/03 – do Sr. José Roberto 
Arruda – que “altera o artigo 3.º da Lei nº 9.264, de 7 
de fevereiro de 1996, que reorganiza a Carreira Poli-
cial Civil do Distrito Federal e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 – do Sr. Hamilton Casara 
– que “dispõe sobre o recadastramento dos aposenta-
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3007/2004) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
3007/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 9-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – do Sr. Dr. Rosinha – que 
“altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a pro-
dução, a embalagem e rotulagem, o transporte, o arma-
zenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 
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controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 2.972/04 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “altera o art. 13 da Lei nº 10.741, de 1º de ou-
tubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 
para estender às Defensorias Públicas a prerrogativa 
de patrocinar o acordo de alimento, com eficácia de 
título executivo extrajudicial, em benefício do idoso”. 
(Apensado: PL 3077/2004) 
RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
3077/2004, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.025/04 – do Sr. Josias Quintal 
– que “considera a atividade de motociclista profissio-
nal como categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado JOÃO FONTES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, Colbert Martins e João Almeida, em 
7-11-06. 

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. 
Vista conjunta aos Deputados Leonardo Picciani e Luiz 
Eduardo Greenhalgh, em 26-4-06. 
A Deputada Edna Macedo apresentou voto em sepa-
rado em 19-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 – do Sr. Sergio Caiado 
– que “dispõe sobre o prazo da liberação da alienação 
fiduciária de bens financiados”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Paes Landim (PTB-PI), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Colbert Martins, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Ivan Ranzolin e Roberto Magalhães, em 30-5-06. 

Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 21-6-06. 

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: pela constitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 4-7-06. 
Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 28/06/2006. 
Discussão iniciada, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/04 – do Sr. Almir Moura 
– que “proíbe a concessão de fiança, por parte de 
pessoas físicas, nos contratos de locação, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4296/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 4296/2004, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 20-6-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado Almir 
Moura, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.986/04 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.134/04 – do Sr. Julio Lopes – que 
“dispõe sobre custas e emolumentos referentes a registro 
de imóveis, concede isenção tributária na alienação de 
bem imóvel, prevê a atualização monetária dos bens e 
direitos das pessoas físicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das 
Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 8-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 4.218/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre a condução coercitiva de 
testemunhas e indiciados em Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 31-5-06. 
Discussão iniciada, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 4.502/04 – da Sra. Perpétua Almei-
da – que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, para caracterizar como ato de 
improbidade administrativa a concessão de benefícios 
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de programas sociais governamentais em desacordo 
com os critérios fixados em lei”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e Colbert Martins, em 3-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 4.976/05 – do Sr. Mário Heringer 
– que “determina a regionalização do livro didático e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda apresentada na 
Comissão de Educação e Cultura e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 23-5-06. 
PROJETO DE LEI Nº 5.284/05 – do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “altera o art. 100 da Lei nº 6.015, 
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da 
Emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.602/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17-5-06. 
O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa-
rado em 24-5-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno da Câmara, em 24-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.017/05 – do Sr. César Medeiros 
– que “altera o art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, que “dispõe sobre desapropriações 
por utilidade pública””. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.531/06 – da Sra. Ann Pontes 
– que “altera o artigo 224 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 

RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.633/06 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “denomina a segunda ponte sobre o Estreito 
dos Mosquitos na BR – 135, ligando a Ilha de São Luís 
ao continente, de Ponte Governador Ivar Figueiredo 
Saldanha e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 64/99 – da Sra. Iara Bernardi 
– que “estabelece admissão tácita de paternidade no 
caso que menciona”. (Apensados: PL 1363/1999 e PL 
2653/2000) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.111/99 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos ne-
cessários ao exercício da cidadania”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA (CANCELADA)

Para prestar esclarecimentos sobre o novo Sis-
tema de Identificação de Veículos (SINAV).
Convidado: Alfredo Peres Da Silva – Diretor do De-
partamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA ART. 64 CF 

PROJETO DE LEI Nº 7.514/06 – do Poder Executivo 
– (AV 1183/2006) – que “altera a Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.101/06 
– do Senado Federal – Comissão de Assuntos Econô-
micos – (PDS 61/2006) – que “aprova a Programação 
Monetária para o primeiro trimestre de 2006”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.622/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezem-
bro de 1971, para a fixação do conceito da modalidade 
operacional das cooperativas de trabalho”. (Apensados: 
PL 6449/2005 e PL 7009/2006) 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: pela aprovação deste, das Emendas de 
Plenário ao PL 7009/2006 nºs 6/2006, 8/2006, 27/2006, 
28/2006, e aos PL’s 7009/2006 e PL 6449/2005, apen-
sados, com substitutivo, pela rejeição das Emendas 
de Plenário ao PL 7009/2006 nºs 1/2006, 4/2006, 
5/2006, 7/2006, 11/2006, 14/2006, 17/2006, 20/2006, 
21/2006, 22/2006, 23/2006, 24/2006, 30/2006, 31/2006, 
33/2006, 34/2006, 35/2006, 36/2006, 38/2006, 39/2006, 
e pela aprovação parcial das Emendas de Plenário ao 
PL 7009/2006 nºs 2/2006, 3/2006, 9/2006, 10/2006, 
12/2006, 13/2006, 15/2006, 16/2006, 18/2006, 19/2006, 
25/2006, 26/2006, 29/2006, 32/2006, 37/2006, 40/2006, 
41/2006, com Complementação de Voto. 
Vista ao Deputado Osório Adriano, em 8-3-06. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.348/05 – do Senado Federal 
– Paulo Octávio – (PLS 174/2003) – que “institui o 

Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
– Pace”. (Apensado: PL 5769/2005) 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5769/2005, apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “Dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal””. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Bismarck Maia, em 23-4-03. 

PROJETO DE LEI Nº 7.425/02 – do Sr. Cabo Júlio – 
que “dispõe sobre a proibição de comercialização de 
tintas em spray e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1868/2003) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 1868/2003, 
apensado. 
Vista ao Deputado Sergio Caiado, em 12-5-04. 

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 ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Ronaldo Dimas, em 22-11-06. 

PROJETO DE LEI Nº 2.797/03 – do Sr. Pastor Frankem-
bergen – que “proíbe a cobrança de tarifa pela perma-
nência de veículos de consumidores em estacionamen-
tos de centros comerciais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.024/04 – do Sr. Edison Andri-
no – que “institui o vale-refeição para estudantes da 
educação superior”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.555/04 – do Sr. José Eduardo 
Cardozo – que “estabelece normas gerais em contra-
tos de seguro privado e revoga dispositivos do Código 
Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei 
nº 73 de 1966”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
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PARECER: pela aprovação deste, e das emendas apre-
sentadas na Comissão nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, com substi-
tutivo, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/04 – do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “disciplina a compra e venda de ouro, 
jóias e objetos de valor, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.995/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Determina impressão do quadro de vacinas 
infantis obrigatórias nas embalagens de leite.”” 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.209/04 – do Sr. Luiz Piauhylino 
– que “dispõe sobre a propriedade e o gerenciamento 
da produção, programação e provimento de conteúdo 
nacional de comunicação social eletrônica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: pela aprovação, 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 
compras em estabelecimentos comerciais denomi-
nados supermercados, hipermercados ou similares”. 
(Apensado: PL 6360/2005) 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 6360/2005, apensado, com Com-
plementação de Voto. 

PROJETO DE LEI Nº 5.071/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “ Dispõe sobre a comercialização de aparelhos 
utilizados para melhoria da qualidade da água de uso 
doméstico e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.664/05 – do Sr. Ivo José – que 
“altera a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.727/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “revoga o art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho 
de 1964, que dispõe sobre as pessoas jurídicas em 
débito, não garantido, por falta de recolhimento de im-
posto, taxa ou contribuição, no prazo legal”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
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 5.846/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “revoga a Lei nº 10.962, de 11 de outu-
bro de 2004”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.997/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “dispõe sobre o aproveitamento de crédito da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, para 
empresas que fabricam produtos alimentícios”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Nelson Marquezelli, em 21-6-06. 
O Deputado Nelson Marquezelli apresentou voto em 
separado em 11-7-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.159/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a proibição da importação de 
brinquedos que condizem com a mesma natureza ou 
espécie a armas de fogo, assim como sua fabricação 
em todo o Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.380/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, 
estabelecendo que o Ministério da Saúde irá avaliar 
refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas de 
riscos à saúde, antes da sua liberação”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.471/06 – do Sr. Reinaldo Betão 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de refeitório nos centros comerciais, centros empre-
sariais e “shopping centers” em que trabalhem mais 
de trezentas pessoas”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.534/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “obriga os “shopping centers” em todo o território 
nacional, a instalar lixeiras para a disposição seletiva 
de lixo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.382/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a proibição da comercialização 
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de produtos prontos para consumo adicionados dire-
tamente em embalagens de isopor”. 
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.926/04 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “institui do Estatuto do Artesão, define a 
profissão de artesão, a unidade produtiva artesanal, 
autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Nacio-
nal do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao 
Artesanato e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADO-
CA. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.639/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a instituição do Fundo Nacional de 
Acessibilidade e o financiamento das ações previstas nos 
programas de ajudas técnicas e acessibilidade de que 
trata a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “obriga a instalação de sistema neutralizador 
de odores nos veículos coletores de lixo de cidades 
com população superior a 50 mil habitantes e dá ou-
tras providencias”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.273/06 – da Sra. Almerinda 
de Carvalho – que “torna obrigatória a provisão de ba-
nheiros públicos exclusivos para crianças, em locais 
de uso coletivo”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.305/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “estabelecem normas para a utilização de calça-
das e áreas públicas pelo comércio, bares, restauran-
tes e similares em cidades com população superior à 
50.000 habitantes e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.397/06 – do Sr. Julio Semeghini 
– que “dispõe sobre as Áreas de Preservação Perma-
nente no entorno de reservatórios d’’água artificiais”. 
RELATOR: Deputado JACKSON BARRETO. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.575/06 – do Senado Federal 
– Tasso Jereissati – (PLS 265/2003) – que “altera o art. 
49 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com o 
objetivo de incluir como beneficiários de crédito rural 
os arrendatários de terras, os parceiros, os consórcios 
e os condomínios de produtores rurais, bem como os 
quilombolas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.441/06 – do Sr. Arnaldo Madei-
ra – que “considera o Município de Iguape, localizado 
no Estado de São Paulo, o “Berço da Colonização Ja-
ponesa no Brasil””. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.702/06 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “adiciona novo parágrafo ao art. 42 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para fixar penalidade para 
as administradoras de cartão de crédito”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.914/06 – do Sr. Luiz Antonio 
Fleury – que “obriga a empresa administradora de 
cartão de crédito a inscrever no cartão de crédito seu 
endereço para fins de citação e número de telefone 
para reclamações”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

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 ARNALDO MADEIRA. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenários nº 8 e 10 – Anexo II – Câmara 
dos Deputados 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 

C O N T I N U A Ç Ã O

SEMINÁRIO SOBRE LEGISLAÇÃO  
CONCORRENTE EM MEIO AMBIENTE

DATA: 7 DE DEZEMBRO DE 2006 (QUINTA-FEIRA)
9h – GRUPOS DE TRABALHO – GTs
LOCAL: Plenário nº 8 (Anexo II – Câmara dos Depu-
tados)

GT 1 – Fauna

LOCAL: Plenário nº 10 (Anexo II – Câmara dos Depu-
tados)

GT 2 – Licenciamento
14h – TERCEIRA MESA – PROTEÇÃO DAS FLO-
RESTAS
LOCAL: Plenário nº 8 (Anexo II – Câmara dos Depu-
tados)
Coordenador: Ronaldo Vasconcelos, Vice-Prefeito de 
Belo Horizonte (MG)
Apresentação/Relatoria: Alessandra Valéria da Silva 
Torres e Roseli Senna Ganem, Consultoras Legislati-
vas da Câmara dos Deputados

Expositores:
(A CONFIRMAR) Joana Setzer, Advogada da Milaré 
Advogados – Consultoria em Meio Ambiente
Gina Valmorbida, Consultora da Assembléia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso
Vereador Rodrigo Agostinho, da Câmara Municipal de Bau-
ru (SP), Ambientalista do Instituto Ambiental Vidágua
André Lima, Advogado Ambientalista do ISA – Instituto 
Socioambiental

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 8-12-2006) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.663/05 – do Sr. Ivo José – que 
“estabelece a Política de Conservação da Biodiversi-
dade Aquática e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.711/06 – do Sr. Dr. Heleno 
– que “dispõe sobre a cassação da eficácia da inscri-
ção no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, na 
hipótese que especifica”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.716/03 – do Sr. Silas Brasileiro 
– que “institui o Programa Nacional de Defesa Biológi-
ca e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.667/04 – do Sr. José Eduardo 
Cardozo – que “dispõe sobre os efeitos jurídicos das 
decisões dos Organismos Internacionais de Proteção 
aos Direitos Humanos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 8-12-06) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.303/06 – da Sra. Dra. Clair 
– que “Dispõe sobre a aplicação do art. 11, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

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. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.052/98 – do Sr. Severino Ca-
valcanti – (PL 2134/1996) – que “estabelece prazo para 
que os aparelhos de televisão contenham dispositivo 
inibidor da recepção de programas impróprios para me-
nores de 18 anos, fixa horário permissivo de exibição 
de programas dessa natureza para essa faixa etária, 
proíbe a produção, importação e a comercialização de 
jogos de vídeo-game e similares reproduzindo cenas 
de violência, e determina outras providências”. (Apen-
sado: PL 3624/2000) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.268/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e 
Agrotécnicas Federais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.508/06 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.927/04 – da Sra. Dra. Clair 
– que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
dispondo sobre o Processo e Recursos no âmbito da 
Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.273/05 – do Sr. Dimas Ramalho 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, 
cria o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídi-
cas Proibidas de Contratar, de Receber Benefícios ou 
Incentivos Fiscais ou Creditícios por prazo determinado 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.673/04 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “reconhece a profissão de Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 5127/2005) 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.789/05 – do Sr. Félix Mendonça 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Irecê, na Região Setentrional da Bahia”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.967/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Campo Verde da Universidade 
Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.968/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Campus Universitário de Primavera do Leste da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.969/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a transfor-
mar o Campus Universitário de Rondonópolis da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (CUR-UFMT) em 
Universidade Federal da Região Sul de Mato Grosso 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.640/06 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a transfor-
mar o Campus Universitário de Sinop da Universida-
de Federal de Mato Grosso (UFMT) em Universidade 
Federal da Região Norte de Mato Grosso e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.978/06 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a criação de uma universidade 
federal no Município de Barcarena”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.989/06 – da Sra. Dra. Clair 
– que “altera o caput do art. 13 da Lei nº 10.192, de 
14 de fevereiro de 2001, e seu § 2º”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.203/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a transformação da Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre – FFFCMPA em Fundação Universidade Fe-
deral de Ciências da Saúde de Porto Alegre – FU-
FCSPA e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.204/06 – do Poder Executivo 
– que “institui a Fundação Universidade Federal do 
Pampa – UNIPAMPA e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.320/06 – da Sra. Maria do 
Rosário – que “altera a Lei nº 11.282, de 23 de fe-
vereiro de 2006, que “Anistia os trabalhadores da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 
punidos em razão da participação em movimento 
grevista””. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 349/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “torna obrigatória a realização de audiências 
públicas sobre os aumentos propostos nas tarifas 
ou preços praticados pelas empresas prestadoras 
de serviços públicos antes que os mesmos sejam 
autorizados pelas respectivas agências reguladoras 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÉRICO RIBEIRO. 

II – 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). 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e Votação do Parecer do Relator. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358/05 
– do Senado Federal – Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania – 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”. (Apensados: 
PEC 377/2005 e PEC 146/2003) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela inadmissibilidade das Emendas nºs 21 e 
35 oferecidas nesta Comissão; pela admissibilidade das 
demais Emendas apresentadas nesta Comissão; pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
358, de 2005, com as Emendas nºs 1, 2, 3 e 4 da CCJC 
e com as Emendas nºs 2, 3, 8, 12, 14, 15, 22, 27, 31, 
32, 34, 36 e 39, na forma do Substitutivo ora apresenta-
do, e pela rejeição das PECs nºs 146, de 2003, e 377, 
de 2005, apensadas, e das Emendas nºs 1, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
33, 37, 38, 40 e 41. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 
3057, DE 2000, DO SR. BISPO WANDERVAL, QUE 

“INCLUI § 2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766, DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO PA-
RÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO” (ES-

TABELECENDO QUE, PARA  
O REGISTRO DE LOTEAMENTO SUBURBANO DE 

PEQUENO VALOR, IMPLANTADO  
IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO  

DE 1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, 
NÃO HÁ NECESSIDADE DE APROVAÇÃO  

DA DOCUMENTAÇÃO POR OUTRO ÓRGÃO). 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE  
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ (DIA 08/12/2006) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA 
COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – do Sr. Bispo Wander-
val – que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º o 

atual parágrafo único”. (Apensados: PL 5499/2001, PL 
5894/2001, PL 6180/2002 (Apensados: PL 7363/2002 
e PL 3403/2004 (Apensados: PL 5760/2005 e PL 
6020/2005)), PL 6220/2002, PL 550/2003, PL 754/2003, 
PL 1001/2003, PL 2454/2003 e PL 2699/2003) 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER AO PROJETO  

DE LEI Nº 4.679, DE 2001, QUE “DISPÕE SOBRE  
A OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO DE FARINHA  

DE MANDIOCA REFINADA, DE FARINHA  
DE RASPA DE MANDIOCA OU DE FÉCULA  

DE MANDIOCA À FARINHA DE TRIGO”. 

LOCAL: Anexo II, Plenário 4 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e votação do Parecer do Relator, Depu-
tado Nilson Mourão. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.679/01 – do Sr. Aldo Re-
belo – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de adi-
ção de farinha de mandioca refinada, de farinha 
de raspa de mandioca ou de fécula de mandioca à 
farinha de trigo”. (Apensados: PL 6449/2002 e PL 
1270/2003) 
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. 
PARECER: quanto à constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa e pela adequação orçamentária 
e financeira dos PLs de nºs 4.679/2001, 6.449/2002 
e 1.270/2003 e das emendas apresentadas; quanto 
ao mérito, pela aprovação dos PLs nº 4.679/2001, 
6.449/2002 e 1.270/2003 e aprovação parcial das emen-
das de nºs 1, 2, 3 e 10, na forma do substitutivo, e pela 
rejeição das emendas de nºs 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 

Os Deputados Onyx Lorenzoni e Ademir Camilo 
apresentaram votos em separado. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 6-12-06: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.276/2001 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.155/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.252/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.270/2006 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.271/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.272/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.274/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.303/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.306/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.317/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.319/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.322/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.323/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.325/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.329/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.340/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.344/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.354/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.355/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.359/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.361/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.372/2006 
PROJETO DE LEI Nº 1.140/2003 
PROJETO DE LEI Nº 5.334/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.350/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.862/2006 
RECURSO Nº 315/2006 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 3.316/2004 
PROJETO DE LEI Nº 3.493/2004 
PROJETO DE LEI Nº 3.901/2004 
PROJETO DE LEI Nº 4.217/2004 
PROJETO DE LEI Nº 4.558/2004 
PROJETO DE LEI Nº 7.576/2006 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
133/2006 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público: 
PROJETO DE LEI Nº 7.010/2002 
PROJETO DE LEI Nº 812/2003 
PROJETO DE LEI Nº 4.740/2004 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 372/2006 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 37 
minutos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do art. 38, combinado com o § 1º do 
art. 33, todos do Regimento Interno, esta Presidência 
decide criar Comissão Externa, sem ônus para Câ-
mara dos Deputados, destinada a averiguar, in loco, 
a questão do controle de tráfego aéreo, conforme re-
querimento aprovado, dos Senhores Deputados Miro 
Teixeira e Celso Russomanno.

A Comissão será composta de um titular e um 
suplente de cada partido, na forma indicada pelas li-
deranças, tendo como Presidente o Senhor Deputado 
Alceu Collares, e o Senhor Deputado Carlos Willian, 
como Relator.

Brasília, 6 de dezembro de 2006. – Aldo Rebelo, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

PARECERES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 249-C, DE 2005 

(Do Poder Executivo) 
Mensagem nº 250/2005 

Aviso nº 427/2005 – C. Civil

Dispõe sobre a política de resseguro, 
cosseguro, retrocessão e sua intermediação, 
de seguro no exterior e as operações em moe-
da estrangeira do setor securitário, e dá outras 
providências; tendo pareceres: da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. NELSON MARQUEZELLI); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela não 
implicação da matéria em aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto e do 
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, com Substitutivo 
(relator: DEP. FRANCISCO DORNELLES); e 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa deste, do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio e do Substitutivo 
da Comissão Finanças e Tributação (relator: 
DEP. FLEURY).

Despacho: Às Comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e  Justiça  
e de Cidadania 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 249, de 2005, 
de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a políti-
ca de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as 
operações de cosseguro, as contratações de seguro 
no exterior e as operações em moeda estrangeira do 
setor securitário.

O resseguro será regulado e fiscalizado, respec-
tivamente, pelos atuais órgão regulador de seguros 
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(art. 2º), que é o CNSP (Conselho Nacional de Segu-
ros Privados), e órgão fiscalizador de seguros, que é a 
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). 

O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) forne-
cerá ao órgão fiscalizador de seguros cópia de seu 
acervo de dados, dentre outras informações, de for-
ma a viabilizar o cumprimento das funções fiscaliza-
tórias desse órgão (parágrafo único do art. 3º). O IRB 
fica expressamente autorizado a continuar exercendo 
suas atividades de resseguro, sem qualquer solução 
de continuidade, independentemente de requerimento 
e autorização governamental (art. 22).

Definem-se três tipos de resseguradores no art. 4º: 
I) local, com sede no País, constituído sob a for-

ma de sociedade anônima; 
II) admitido, com sede no exterior, mas com es-

critório de representação no País; 
III) eventual, com sede no exterior, mas sem es-

critório de representação no País. 
O art. 5º esclarece que aplicam-se aos ressegu-

radores locais, observadas suas peculiaridades, as 
mesmas regras estabelecidas para as seguradoras. 

No art. 6º definem-se os seguintes requisitos mí-
nimos dos resseguradores admitidos e eventuais, os 
quais poderão ainda ser acrescidos de outros que ve-
nham a ser fixados pelo órgão regulador de seguros:

I – estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e inter-
nacionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil 
e que tenha dado início a tais operações há mais de 
três e cinco anos, respectivamente;

II – dispor de capacidade financeira não inferior à 
mínima estabelecida pelo órgão regulador de seguros;

III – ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pelo órgão fisca-
lizador de seguros, com classificação igual ou supe-
rior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador de 
seguros; e

IV – designar procurador com amplos poderes 
administrativos e judiciais, inclusive para receber cita-
ções judiciais, domiciliado no Brasil, para quem serão 
enviadas todas as notificações.

Para os resseguradores admitidos demanda-se 
ainda, conforme o parágrafo único do art. 6º:

I – manutenção de conta em moeda estrangeira, 
vinculada ao órgão fiscalizador de seguros, na forma 
e montante definidos pelo órgão regulador de seguros 
para garantia de suas operações no País;

II – apresentação periódica de demonstrações 
financeiras, na forma definida pelo órgão regulador 
de seguros.

O art. 8º consagra a livre negociação entre segu-
rador e ressegurador para a contratação de resseguro 
e retrocessão no Brasil e no exterior. 

De outro lado, o § 1º atribui ao órgão regulador a 
determinação de um limite máximo a ser cedido anual-
mente aos resseguradores eventuais, o que pode ser 
objeto de acordos internacionais. 

Limitam-se, no parágrafo único do art. 9º, as 
operações de resseguro relativas a seguro de vida por 
sobrevivência e previdência complementar às socie-
dades resseguradoras locais e admitidas, excluindo-
se as eventuais. 

Garante-se ao órgão regulador, no art. 10, acesso 
a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão.

Define-se uma reserva de mercado parcial para 
os resseguradores locais no art. 11, requerendo-se às 
sociedades seguradoras a oferta de preferência para 
o equivalente a pelo menos:

I – sessenta por cento (60%) de cessão de res-
seguro nos dois primeiros anos, contados da data da 
efetiva instalação no País de um mercado competitivo 
de resseguros; e

II – quarenta por cento (40%) de cessão de res-
seguro a partir de dois anos, contados da data da efe-
tiva instalação no País de um mercado competitivo de 
resseguros.

O percentual do item II poderá ser aumentado 
por lei (§ 1º). 

O § 2º do art. 11 explicita a forma segundo a qual 
os limites estabelecidos nos incisos I e II serão calcu-
lados, uma vez que dispõe que os contratos podem 
ser efetuados com resseguradores estrangeiros, desde 
que os resseguradores locais não aceitem o resseguro 
nas condições e preços obtidos junto a resseguradores 
estrangeiros, que esses resseguradores locais dispo-
nham das mesmas informações transmitidas aos res-
seguradores estrangeiros e que suportem no mínimo 
quarenta por cento da operação ofertada.

O § 3º do art. 11, por sua vez, define a “efetiva 
instalação de um mercado competitivo de resseguros” 
como a data a partir da qual estará vigente a regula-
mentação dos requisitos para contratação junto a res-
seguradores locais, admitidos e eventuais, editada pelo 
órgão regulador de seguros. 

O art. 12 define que o órgão regulador de segu-
ros estabelecerá as diretrizes para as operações de 
resseguro, retrocessão, corretagem de resseguro e 
escritório de representação do ressegurador admitido, 
podendo estabelecer, entre outras exigências: 
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I – cláusulas obrigatórias de instrumentos contratu-
ais relativos às operações de resseguro e retrocessão; 

II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determi-

nadas operações de cessão de risco; e
IV – requisitos para limites, acompanhamento e 

monitoramento de operações intragrupo. 
Conforme o art. 13, os contratos de resseguro 

deverão incluir cláusula dispondo que, em caso de 
liquidação da seguradora, subsistem as responsabili-
dades do ressegurador perante a massa liquidanda, 
independentemente de os pagamentos de sinistros aos 
segurados, participantes, beneficiários ou assistidos 
haverem ou não sido realizados. 

O art. 14 veda que os resseguradores e retroces-
sionários respondam diretamente perante o segurado, 
havendo caso de exceção quando previsto em contrato 
quando houver insolvência, decretação de liquidação 
ou de falência da seguradora.

O art. 15 não permite que, nos contratos com a 
intermediação de corretoras de resseguro, sejam in-
cluídas cláusulas que limitem ou restrinjam a relação 
direta entre as cedentes e os resseguradores, e veda a 
concessão de poderes ou faculdades a tais corretoras 
além daqueles necessários e próprios ao desempenho 
de suas atribuições como intermediários independen-
tes na contratação do resseguro. O art. 16 detalha um 
pouco mais a atuação das corretoras de resseguro. 

Determina-se, no art. 17, que a aplicação dos re-
cursos das provisões técnicas e dos fundos dos resse-
guradores locais e dos recursos exigidos no País para 
garantia das obrigações dos resseguradores admitidos 
será efetuada de acordo com diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 

O art. 18 permite a realização de operações de 
seguro, resseguro e retrocessão no País em moeda 
estrangeira, ficando o órgão regulador de seguros e 
o CMN responsáveis por definir regras em relação a 
tais operações. Em particular, o parágrafo único atribui 
ao CMN, a prerrogativa de disciplinar a abertura e a 
manutenção de contas em moeda estrangeira para o 
propósito dessas operações. 

Apenas poderão ser celebrados no País os se-
guros obrigatórios e todos os seguros de caráter fa-
cultativo contratados por residentes, pessoas físicas, 
ou por pessoas jurídicas instaladas no território na-
cional (art. 19), ficando a contratação de seguros no 
exterior restrita às situações em que haja riscos com 
cobertura internacional e quando não haja cobertura 
no Brasil (art. 20). 

O art. 21 trata das penalidades aplicadas pelo 
órgão fiscalizador de seguros por descumprimento 
das normas de resseguro e retrocessão, que serão: 

I – advertência; II – multa pecuniária; III – suspensão 
temporária de exercício da atividade; IV – inabilitação 
pelo prazo de 2 a 10 anos; V – cancelamento do regis-
tro ou da autorização de funcionamento.

Conforme o art. 23, o sigilo de operações não 
poderá ser invocado como óbice à troca de informa-
ções entre o órgão fiscalizador de seguros, o Banco 
Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, 
a Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar – PREVIC e a Secretaria da Receita Federal, 
nem ao fornecimento de informações requisitadas pelo 
Ministério Público.

Por fim, o art. 25 revoga a Lei nº 9.932, de 20 de 
dezembro de 1990, sobre cuja constitucionalidade, 
conforme a justificação do Projeto, pairavam dúvidas. 
Adicionalmente revoga artigos do Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, sendo que, dentre es-
ses artigos, encontra-se parte, mas não a totalidade, 
dos artigos que já haviam sido revogados pela Lei nº 
9.932. 

A motivação pela duplicidade dessas revogações 
pode ser relacionada à dúvida quanto à constitucio-
nalidade da Lei nº 9.932, de forma que esse aspecto 
será também abordado no voto a seguir. 

II – Voto do Relator

A relevância da proposição em tela reside na de 
há muito esperada abertura do setor de resseguros no 
Brasil. Conforme apontado na justificação da propo-
sição, muito embora a Emenda Constitucional nº 13, 
de 1996, tenha quebrado o monopólio do Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB), houve questionamentos 
quanto à constitucionalidade da Lei nº 9.932, de 1999, 
que teve como propósito a abertura desse mercado. 

Assim, o Projeto de Lei Complementar nº 249, 
de 2005, busca retomar o processo de abertura do 
mercado de resseguros, de forma a ampliar as pos-
sibilidades de diluição e compartilhamento de riscos 
na economia nacional. Nesse contexto consideramos 
o texto da proposição um grande avanço, assim como 
convincentes os argumentos apresentados em sua 
bem elaborada exposição de motivos. 

Um dos pontos intrínsecos ao projeto é o esfor-
ço para que as grandes resseguradoras estrangeiras 
venham a instalar-se no País, constituindo sociedades 
anônimas. Essa diretriz é perfeitamente justificável, 
uma vez que contribuiria não apenas para o ingresso 
de investimentos, mas sobretudo possibilitaria uma 
atuação prudencial dos órgãos regulador e fiscalizador 
em relação a essas empresas, evitando que as res-
seguradoras assumam operações com riscos muito 
elevados em relação às suas carteiras.
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O objetivo é evitar que ocorram dificuldades finan-
ceiras ou inadimplências por parte dessas empresas, 
que poderiam deflagrar uma crise de confiança no setor 
que, potencialmente, afetaria inclusive as seguradoras 
e resseguradoras com margens de risco consideradas 
seguras, gerando uma redução indesejável do núme-
ro de transações que objetivem diluição de riscos. Ou 
seja, o princípio aqui é muito similar ao da regulação e 
supervisão prudenciais exercidas pelo Banco Central 
sobre as instituições financeiras.

Por esse motivo, entendemos que a obrigatorie-
dade de que existam limites mínimos de oferta aos 
resseguradores locais é razoável. Afinal, não se trata 
de discriminar o capital estrangeiro, visto que resse-
guradores estrangeiros podem, livremente, constituir 
empresas no Brasil para usufruir esses benefícios. Este 
é, aliás, o caso do mercado financeiro, em que bancos 
estrangeiros devem constituir instituições financeiras no 
País, mantendo capital no montante determinado pelo 
Banco Central, de acordo com os riscos assumidos. 

Por outro lado, é também necessário viabilizar a 
participação de resseguradoras que, embora localizadas 
no exterior, exerçam atividades em segmentos muito 
específicos. Afinal, por atuarem em áreas muito restri-
tas, poderiam optar por não constituir uma empresa no 
Brasil, criando uma lacuna importante caso o acesso 
direto às mesmas no exterior não fosse viabilizado. 

Entretanto, temos reparos a fazer quanto ao projeto 
apresentado pelo Poder Executivo. Além de alterações 
de redação que visam tornar mais claros e precisos os 
dispositivos da proposição encaminhada, entendemos 
que há pontos que podem ser aprimorados.

Um desses pontos refere-se à data da entrada 
em vigor das disposições da proposição, uma vez que, 
de acordo com o projeto encaminhado, há dispositivos 
que estariam vigentes apenas a partir da regulamen-
tação editada pelo órgão regulador de seguros. Enten-
demos que esse aspecto é um fator de incerteza, uma 
vez que, na ocorrência de atrasos por parte do órgão 
regulador na emissão da regulamentação, o monopólio 
concedido ao IRB continuaria de fato mantido.

Assim, optamos por estabelecer que os dispo-
sitivos da proposição entrem em vigor após 180 dias 
da data de sua publicação. Desta forma, estará sendo 
concedido, implicitamente, esse prazo para que o ór-
gão regulador edite as normas que julgar necessárias 
para o bom funcionamento desse mercado.

Consideramos também oportuno equiparar a ce-
dentes as operadoras dos planos de saúde, em con-
formidade com as previsões existentes no art. 35-M da 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001, e as socie-
dades cooperativas, as quais já estão autorizadas a 
operar em seguros agrícolas, de saúde e de acidentes 
de trabalho, de acordo com o art. 24 do Decreto-Lei 
nº 73, de 1966.

É também necessário que as operações de res-
seguro relativas a seguro de vida por sobrevivência e 
previdência complementar sejam realizadas somente 
junto aos resseguradores locais. Afinal, trata-se de 
operações de longo prazo que necessitam de especial 
atenção por parte dos órgãos regulador e fiscalizador 
de seguros, e que portanto devem ser realizadas no 
País. Adicionalmente, esse dispositivo representará 
um incentivo adicional para que os resseguradores es-
trangeiros venham a instalar-se no País, constituindo 
capital e atuando como resseguradores locais. 

Outro aspecto que consideramos relevante re-
fere-se à necessidade da supressão da exigência de 
que o ressegurador estrangeiro, admitido ou eventual, 
tenha dado início às suas operações, em seu país de 
origem, há mais de três e cinco anos, respectivamente. 
Afinal, este dispositivo impediria que novas empresas 
resultantes de cisões ou fusões de empresas já tradi-
cionais do setor pudessem operar no Brasil durante a 
vigência desse prazo.

Com relação ao art. 11 da proposição encaminha-
da, consideramos que o limite máximo que poderá ser 
cedido anualmente a resseguradores eventuais deve-
rá ser fixado pelo Poder Executivo, e não pelo órgão 
regulador. Deve-se observar que essa alteração, ao 
mesmo tempo em que preserva assim a necessária 
agilidade decisória, é importante tendo em vista a re-
levância do assunto, que inclusive poderá depender 
de acordos internacionais. 

Entendemos ainda que essa mesma competência 
deva ser estabelecida para a fixação do percentual de 
operações que será objeto de preferência aos resse-
guradores locais após o prazo de quatro anos da en-
trada em vigor do projeto, observado o limite máximo 
de quarenta por cento. Ademais, com relação ao as-
pecto das preferências aos resseguradores locais de 
que trata esse art. 11, propusemos uma nova redação, 
de forma a assegurar que as determinações estejam 
colocadas de forma clara.

Já para a questão das penalidades, optamos 
por fazer referência às disposições do Decreto-Lei nº 
73, de 1966, e por proceder às alterações de redação 
naquele diploma legal. Foi elevado o valor mínimo da 
multa para dez mil reais, e foi incluído um parágrafo 
que determina que o recurso administrativo previsto 
ocorra mediante pagamento antecipado de 30% do 
valor da multa, de forma a inclusive compatibilizar o 
procedimento com aquele estabelecido pela Lei Com-
plementar nº 109, de 2001, que trata das entidades de 
previdência privada. Adicionalmente, foi elevado para 
trinta dias o prazo para interposição de recursos admi-
nistrativos ao órgão fiscalizador de seguros.
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Incluímos também no Decreto-Lei nº 73/66 dis-
posições que permitam responsabilizar, administrativa 
e civilmente, os auditores independentes pelos atos 
praticados ou omissões incorridas no desempenho de 
suas atividades prestadas a sociedades seguradoras 
e a resseguradores locais. Adicionalmente, como as 
sociedades de capitalização e as entidades abertas de 
previdência complementar são também reguladas e fis-
calizadas pelos mesmos órgãos que, respectivamente, 
regulam e fiscalizam a atividade de seguros, optou-se 
por estender essa disposição às empresas de auditoria 
independente que a elas também prestem serviços.

Deve-se observar que, muito embora o Decreto-
Lei nº 73/66 refira-se a seguros, suas disposições serão 
também aplicáveis aos resseguradores locais, nos ter-
mos estabelecidos pelo art. 5º da presente proposição. 
Esse aspecto gera a necessidade de que parte de seus 
dispositivos sofra ajuste de redação, como é o exem-
plo dos artigos que existem devido à determinação, até 
então vigente, de que o IRB seja o órgão regulador da 
atividade de cosseguros, resseguros e retrocessão.

Outra alteração que propomos para esse Decreto-
Lei refere-se à revogação de seu art. 18, que trata da 
obrigatoriedade de que instituições financeiras como o 
Banco do Brasil, do mencionado sistema nacional de 
crédito rural, que concederem financiamento agrícola 
tenham de promover, concomitante e automaticamente, 
contratos de financiamento e de seguro rural. O motivo 
da revogação proposta é o de que a eventual indisponi-
bilidade do seguro rural, ou disponibilidade com prêmios 
proibitivos, não deve necessariamente se tornar um en-
trave à concessão dos respectivos financiamentos. 

Ademais, com relação a este assunto, propomos 
que o Decreto-Lei nº73/66 estipule que o Fundo de 
Estabilidade do Seguro Rural passe a ser administra-
do pelo Ministério da Agricultura, tendo em vista a es-
pecialização e o conhecimento daquele Ministério em 
assuntos relativos à agropecuária nacional.

Por fim, é importante mencionar que o art. 12 da 
Lei nº 9.932/99 revogou os arts. 15, 45 e 56 a 71 do 
Decreto-Lei nº 73/66. Essas revogações continuariam 
válidas, mesmo com a revogação ora proposta da Lei 
nº 9.932/99. Entretanto, o art. 12 dessa Lei sofreu ação 
direta de inconstitucionalidade, que argumenta, entre 
outros, que tal determinação deveria ser disposta por 
meio de lei complementar. 

Assim, somos levados a crer que poderia existir 
uma situação de incerteza jurídica caso esse artigo 
viesse a ser, de fato, considerado como inconstitucio-
nal, uma vez que, nesse caso, as revogações deixa-
riam de ser válidas. 

Desta forma, entendemos ser prudente efetuar es-
sas mesmas revogações, além de outras que julgamos 
pertinentes, no presente substitutivo. Ademais, quan-
to a esse aspecto, o projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo também procede de forma similar, muito em-
bora estipule a revogação de apenas parte, e não da 
totalidade, das revogações feitas pela Lei 9.932/99, ora 
questionada. Contudo, consideramos ser necessário 
um pronunciamento da douta Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania a esse respeito.

Sobre esse assunto, é também oportuno comen-
tar que o mesmo art. 12 da Lei 9.932/99 ainda dispôs 
que, “a partir da transferência do controle acionário da 
IRB-BRASIL Re”, revogam-se o caput do art. 81, o § 
2º do art. 89, o parágrafo único do art. 100, a alínea “f” 
do art. 111 e o art. 116, do Decreto-Lei no 73, de 21 
de novembro de 1966. 

A mencionada transferência de controle acionário 
ainda não ocorreu, de maneira que esses dispositivos, 
que tanto o projeto original encaminhado pelo Poder 
Executivo como o substitutivo ora proposto pretendem 
revogar, ainda estariam vigentes atualmente, conforme 
nosso entendimento. Assim, propomos a revogação 
dos mesmos, independentemente da ação direta de 
inconstitucionalidade existente inclusive sobre o art. 
12 da Lei 9.932/99. 

Face ao exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar nº 249, de 2005, na 
forma do substitutivo anexo, cuja redação procura 
contemplar os aspectos comentados.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005. 
–  Deputado Nelson Marquezelli, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a política de resseguro, 
retrocessão e sua intermediação, as ope-
rações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em mo-
eda estrangeira do setor securitário, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Objeto

Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
política de resseguro, retrocessão e sua intermedia-
ção, as operações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em moeda estran-
geira do setor securitário.
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CAPÍTULO II  
Da Regulação e da Fiscalização

Art. 2º. A regulação das operações de cosseguro, 
resseguro, retrocessão e sua intermediação será exercida 
pelo órgão regulador de seguros, conforme definido em lei, 
observadas as disposições desta Lei Complementar.

§ 1º. Para fins desta Lei Complementar, consi-
dera-se:

I – cedente: a sociedade seguradora ou a entida-
de de previdência complementar que contratam ope-
ração de resseguro, ou o ressegurador que contrata 
operação de retrocessão;

II – cosseguro: operação de seguro em que duas 
ou mais sociedades seguradoras, com anuência do se-
gurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos 
de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;

III – resseguro: operação de transferência de ris-
cos assumidos por uma cedente para um ressegurador, 
ressalvado o disposto no inciso IV deste parágrafo; e

IV – retrocessão: operação de transferência de 
riscos de resseguro entre resseguradores. 

§ 2º. A regulação pelo órgão de que trata o caput 
deste artigo não prejudica a atuação dos órgãos re-
guladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas 
atribuições, em especial no que se refere ao controle 
das operações realizadas.

§ 3º. Equiparam-se a cedentes a operadora de 
plano de saúde, conforme definida em lei, e a sociedade 
cooperativa autorizada a operar em seguros privados, 
que contratam operação de resseguro.

Art. 3º. A fiscalização das operações de cosse-
guro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme 
definido em lei, sem prejuízo das atribuições dos ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes.

Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, 
no que se refere aos resseguradores, intermediários e 
suas respectivas atividades, caberão as mesmas atri-
buições que detém para as sociedades seguradoras, 
corretores de seguros e suas respectivas atividades.

CAPÍTULO III 
Dos Resseguradores

SEÇÃO I 
Da Qualificação

Art. 4º. As operações de resseguro e retroces-
são podem ser realizadas junto aos seguintes tipos 
de resseguradores: 

I – ressegurador local: ressegurador sediado no 
País, constituído sob a forma de sociedade anônima, 
tendo por objeto exclusivo a realização de operações 
de resseguro e retrocessão;

II – ressegurador admitido: ressegurador sedia-
do no exterior, com escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta 
Lei Complementar e nas normas aplicáveis à atividade 
de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado no 
órgão fiscalizador de seguros, para realizar operações 
de resseguro e retrocessão; e

III – ressegurador eventual: ressegurador sedia-
do no exterior, sem escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta 
Lei Complementar e nas normas aplicáveis à atividade 
de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado no 
órgão fiscalizador de seguros, para realizar operações 
de resseguro e retrocessão.

SEÇÃO II 
Das Regras Aplicáveis

Art. 5º. Aplicam-se aos resseguradores locais, 
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, 
operacionais e de risco da atividade e as disposições 
do órgão regulador de seguros:

I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, e as demais leis aplicáveis às sociedades segu-
radoras, inclusive as que se referem à intervenção e 
liquidação de empresas, mandato e responsabilidade 
de administradores; e

II – as regras estabelecidas para as sociedades 
seguradoras.

Art. 6º. O ressegurador admitido ou eventual de-
verá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e interna-
cionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil;

II – dispor de capacidade econômica e financeira 
não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regula-
dor de seguros brasileiro;

III – ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pelo órgão fiscali-
zador de seguros brasileiro, com classificação igual ou 
superior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro; 

IV – designar procurador, domiciliado no Brasil, 
com amplos poderes administrativos e judiciais, inclu-
sive para receber citações para quem serão enviadas 
todas as notificações; e

V – outros requisitos que venham a ser fixados 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

Parágrafo único. Constituem-se ainda requisitos 
para os resseguradores admitidos:

I – manutenção de conta em moeda estrangeira, 
vinculada ao órgão fiscalizador de seguros brasileiro, 
na forma e montante definido pelo órgão regulador de 
seguros brasileiro para garantia de suas operações 
no País; e
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II – apresentação periódica de demonstrações 
financeiras, na forma definida pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro.

Art. 7º. A taxa de fiscalização a ser paga pelos 
resseguradores locais e admitidos será estipulada na 
forma da lei. 

CAPÍTULO IV 
Dos Critérios Básicos de Cessão

Art. 8º. A contratação de resseguro e retrocessão 
no País ou no exterior será feita mediante negociação 
direta entre a cedente e o ressegurador ou por meio 
de intermediário legalmente autorizado. 

§ 1º. O limite máximo que poderá ser cedido 
anualmente a resseguradores eventuais será fixado 
pelo Poder Executivo, podendo ser objeto de acordos 
internacionais.

§ 2º. O intermediário de que trata o caput deste 
artigo é o corretor de seguros especializado e habilita-
do vinculado a corretora de resseguro autorizada que 
disponha de contrato de seguro de responsabilidade 
civil profissional, na forma definida pelo órgão regula-
dor de seguros.

Art. 9º. A transferência de risco em operações de 
resseguro ou retrocessão somente será realizada aos 
resseguradores locais, admitidos ou eventuais.

§ 1º. As operações de resseguro relativas a seguro 
de vida por sobrevivência e previdência complementar 
são exclusivas de resseguradores locais.

§ 2º. O órgão regulador de seguros poderá es-
tabelecer limites e condições para a retrocessão de 
riscos referentes às operações mencionadas no § 1º 
deste artigo.

Art. 10. O órgão fiscalizador de seguros terá aces-
so a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão.

Art. 11. Observadas as normas do órgão regu-
lador de seguros, a cedente concederá preferência a 
resseguradores locais para pelo menos:

I – sessenta por cento de sua cessão de resse-
guro, nos dois primeiros anos após a entrada em vigor 
desta Lei Complementar; e

II – quarenta por cento de sua cessão de resse-
guro, após decorridos dois anos da entrada em vigor 
desta Lei Complementar.

§ 1º. Após decorridos quatro anos da entrada em 
vigor desta Lei Complementar, o percentual de que trata 
o inciso II deste artigo poderá ser alterado pelo Poder 
Executivo, desde que respeitado o limite máximo de 
quarenta por cento.

§ 2º. A preferência mencionada no caput deste 
artigo será calculada em relação à totalidade dos ris-
cos cedidos anualmente pela cedente.

§ 3º. Além das cessões contratadas junto aos res-
seguradores locais, a cedente também poderá consi-
derar, para efeito do cumprimento dos limites referidos 
nos incisos I e II deste artigo, a oferta preferencial não 
aceita por ressegurador local, sendo vedada a dupla 
contagem.

§ 4º. A oferta preferencial mencionada no § 3º deste 
artigo será realizada nas mesmas condições e preços das 
propostas dos resseguradores admitidos e eventuais, os 
quais deverão estar comprometidos a garantir no mínimo 
quarenta por cento do risco da operação, e mediante o for-
necimento das mesmas informações a eles prestadas.

§ 5º. O órgão regulador de seguros estipulará re-
gras complementares para o cumprimento do disposto 
neste artigo, inclusive definindo condições e limites 
para operações de retrocessão referentes a cessões 
de resseguro obtidas por meio de ofertas consideradas 
preferenciais nos termos dos §§ 3º e 4º deste artigo.

CAPÍTULO V 
Das Operações

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais

Art. 12. O órgão regulador de seguros estabele-
cerá as diretrizes para as operações de resseguro, de 
retrocessão e de corretagem de resseguro e para a 
atuação dos escritórios de representação dos resse-
guradores admitidos, observadas as disposições desta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. O órgão regulador de seguros 
poderá estabelecer:

I – cláusulas obrigatórias de instrumentos con-
tratuais relativos às operações de resseguro e retro-
cessão; 

II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determi-

nadas operações de cessão de risco;
IV – requisitos para limites, acompanhamento e 

monitoramento de operações intragrupo; e 
V – requisitos adicionais aos mencionados nos 

incisos I a IV deste artigo.
Art. 13. Os contratos de resseguro deverão incluir 

cláusula dispondo que, em caso de liquidação da ce-
dente, subsistem as responsabilidades do ressegura-
dor perante a massa liquidanda, independentemente 
de os pagamentos de indenizações ou benefícios aos 
segurados, participantes, beneficiários ou assistidos 
haverem ou não sido realizados pela cedente, ressal-
vados os casos enquadrados no art. 14.
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Art. 14. Os resseguradores e os seus retroces-
sionários não responderão diretamente perante o se-
gurado, participante, beneficiário ou assistido pelo 
montante assumido em resseguro e em retrocessão, 
ficando as cedentes que emitiram o contrato integral-
mente responsáveis por indenizá-los.

Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de decre-
tação de liquidação ou de falência da cedente, é permitido 
o pagamento direto ao segurado, participante, beneficiário 
ou assistido, da parcela de indenização ou benefício cor-
respondente ao resseguro, desde que o pagamento da 
respectiva parcela não tenha sido realizado ao segurado 
pela cedente nem pelo ressegurador à cedente, quando:

I – o contrato de resseguro for considerado faculta-
tivo na forma definida pelo órgão regulador de seguros; 

II – nos demais casos, se houver cláusula con-
tratual de pagamento direto.

Art. 15. Nos contratos com a intermediação de 
corretoras de resseguro, não poderão ser incluídas 
cláusulas que limitem ou restrinjam a relação direta en-
tre as cedentes e os resseguradores, nem se poderão 
conferir poderes ou faculdades a tais corretoras além 
daqueles necessários e próprios ao desempenho de 
suas atribuições como intermediários independentes 
na contratação do resseguro.

Art. 16. Nos contratos a que se refere o art. 15 é 
obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação, 
definindo se a corretora está ou não autorizada a re-
ceber os prêmios de resseguro, ou a coletar o valor 
correspondente às recuperações de indenizações ou 
benefícios.

Parágrafo único. Estando a corretora autorizada ao 
recebimento ou à coleta a que se refere o caput deste 
artigo, os seguintes procedimentos serão observados:

I – o pagamento do prêmio à corretora libera a 
cedente de qualquer responsabilidade pelo pagamento 
efetuado junto ao ressegurador; e

II – o pagamento de indenização ou benefício à 
corretora só libera o ressegurador quando efetivamente 
recebido pela cedente.

Art. 17. A aplicação dos recursos das provisões téc-
nicas e dos fundos dos resseguradores locais e dos re-
cursos exigidos no País para garantia das obrigações dos 
resseguradores admitidos será efetuada de acordo com 
as diretrizes do Conselho Monetário Nacional – CMN.

SEÇÃO II

Das Operações em Moeda Estrangeira
Art. 18. O seguro, o resseguro e a retrocessão 

poderão ser efetuados no País em moeda estrangei-
ra, observadas a legislação que rege operações des-
ta natureza, as regras fixadas pelo CMN e as regras 
fixadas pelo órgão regulador de seguros.

Parágrafo único. O CMN disciplinará a abertura e 
manutenção de contas em moeda estrangeira, tituladas 
por sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
resseguradores admitidos e corretoras de resseguro.

SEÇÃO III 
Do Seguro no País e no Exterior

Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País:
I – os seguros obrigatórios; e
II – os seguros não obrigatórios contratados por 

pessoas físicas residentes no País ou por pessoas jurídi-
cas instaladas no território nacional, independentemente 
da forma jurídica, para garantia de riscos no País.

Art. 20. A contratação de seguros no exterior por 
pessoas físicas residentes no País ou por pessoas 
jurídicas instaladas no território nacional é restrita às 
seguintes situações:

I – cobertura de riscos para os quais não exista 
oferta de seguro no País, desde que sua contratação 
não represente infração à legislação vigente; e

II – cobertura de riscos no exterior em que o 
segurado seja pessoa física residente no País, para 
o qual a vigência do seguro contratado se restrinja, 
exclusivamente, ao período em que o segurado se 
encontrar no exterior.

§ 1º. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro 
no exterior para cobertura de riscos no exterior, infor-
mando essa contratação ao órgão fiscalizador de segu-
ros brasileiro no prazo e nas condições determinadas 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

§ 2º. Os dispositivos deste artigo poderão ser 
regulamentados na forma da lei.

CAPÍTULO VI 
Do Regime Disciplinar

Art. 21. As cedentes, os resseguradores locais, 
os escritórios de representação de ressegurador admi-
tido, os corretores e corretoras de seguro, resseguro e 
retrocessão e os prestadores de serviços de auditoria 
independente, bem como quaisquer pessoas físicas 
ou jurídicas que descumprirem as normas relativas à 
atividade de resseguro, retrocessão e corretagem de 
resseguros, estarão sujeitas às penalidades previstas 
nos arts. 108, 111, 112 e 128 do Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, aplicadas pelo órgão 
fiscalizador de seguros, conforme normas do órgão 
regulador de seguros.

Parágrafo único. As infrações a que se refere o 
caput deste artigo serão apuradas mediante processo 
administrativo regido em consonância com o art. 118 
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.
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CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 22. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fica auto-
rizado a continuar exercendo suas atividades de res-
seguro e de retrocessão, sem qualquer solução de 
continuidade, independentemente de requerimento 
e autorização governamental, qualificando-se como 
ressegurador local.

Art. 23. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fornecerá 
ao órgão fiscalizador da atividade de seguros informa-
ções técnicas e cópia de seu acervo de dados e de 
quaisquer outros documentos ou registros que este 
órgão fiscalizador julgue necessários para o desem-
penho das funções de fiscalização das operações de 
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.

Art. 24. O órgão fiscalizador de seguros, os ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes, o Banco 
Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, 
a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fa-
zenda e a Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social trocarão informações 
referentes às operações das cedentes e das socieda-
des de capitalização, sempre que qualquer desses 
órgãos julgar necessário.

§ 1º. Aplicam-se às pessoas físicas e jurídicas de 
que trata esta Lei Complementar as disposições pre-
vistas na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro 
de 2001, e ao órgão fiscalizador de seguros, no âmbito 
de sua competência, as disposições previstas nos arts. 
2º, 3º, 4º, 5º, §1º, inciso XV, 7º, 8º e 9º da referida Lei 
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º. O sigilo de operações realizadas por ceden-
tes e pelas sociedades de capitalização não poderá ser 
invocado como óbice ao fornecimento de informações 
requisitadas pelo Ministério Público Federal.

Art. 25. Os arts. 8, 16, 32, 86, 88, 96, 100, 108, 
111 e 112 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. ..................................................
............ ..................................................... ......

c) dos resseguradores;
.....................................................” (NR)
“Art. 16 . .................................................

........... .................................................... ........
Parágrafo único. O Fundo será adminis-

trado pelo Ministério da Agricultura, e seus re-
cursos aplicados segundo o estabelecido pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art. 32. ..................................................
........... ..................................................... .......

VI – delimitar o capital das sociedades 
seguradoras e dos resseguradores;

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

VIII – disciplinar as operações de cos-
seguro;

IX – (revogado);
...............................................................
XIII – (revogado);
.....................................................” (NR)
“Art. 86. Os segurados e beneficiários que 

sejam credores por indenização ajustada ou 
por ajustar têm privilégio especial sobre reser-
vas técnicas, fundos especiais ou provisões ga-
rantidoras das operações de seguro, cabendo 
aos resseguradores o mesmo privilégio após 
o pagamento aos segurados, beneficiários e 
seguradoras.” (NR)

“Art. 88. As sociedades seguradoras e 
os resseguradores obedecerão às normas e 
instruções dos órgãos regulador e fiscalizador 
de seguros sobre operações de seguro, cosse-
guro, resseguro e retrocessão, bem como lhes 
fornecerão dados e informações atinentes a 
quaisquer aspectos de suas atividades.

Parágrafo único. Os inspetores e funcio-
nários credenciados do órgão fiscalizador de 
seguros terão livre acesso às sociedades segu-
radoras e aos resseguradores, deles podendo 
requisitar e apreender livros, notas técnicas e 
documentos, caracterizando-se como emba-
raço à fiscalização, sujeito às penas previstas 
neste Decreto-Lei, qualquer dificuldade oposta 
aos objetivos deste artigo.” (NR)

“Art. 96. ..................................................
............ ..................................................... ......

c) acumular obrigações vultosas devidas 
aos resseguradores, a juízo do órgão fiscaliza-
dor de seguros, observadas as determinações 
do órgão regulador de seguros;

.....................................................” (NR)
“Art. 100. ................................................

............. ................................................... .......
c) a relação dos créditos da Fazenda 

Pública e da Previdência Social;
...............................................................
Parágrafo único. (revogado).” (NR)
“Art. 108. A infração às normas referentes 

às atividades de seguro, cosseguro e capita-
lização sujeita, na forma definida pelo órgão 
regulador de seguros, a pessoa física ou ju-
rídica responsável às seguintes penalidades 
administrativas:

I – advertência;
II – suspensão do exercício das atividades 

ou profissão abrangidas por este Decreto-Lei 
pelo prazo de até cento e oitenta dias;
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III – inabilitação, pelo prazo de dois a 
dez anos, para o exercício de cargo ou função 
no serviço público e em empresas públicas, 
sociedades de economia mista e respectivas 
subsidiárias, entidades de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização, insti-
tuições financeiras, sociedades seguradoras 
e resseguradores; 

IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), devendo esses valores, a partir da 
publicação desta Lei, ser reajustados de 
forma a preservar, em caráter permanente, 
seus valores reais; e

V – suspensão para atuação em um ou 
mais ramos de seguro ou resseguro.

§ 1º. A penalidade prevista no inciso IV 
deste artigo será imputada ao agente respon-
sável, respondendo solidariamente o ressegu-
rador ou a sociedade seguradora ou de capi-
talização, assegurado o direito de regresso, e 
poderá ser aplicada cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II, III ou 
V deste artigo.

§ 2º. Das decisões do órgão fiscalizador 
caberá recurso, no prazo de trinta dias, com 
efeito suspensivo, ao órgão competente.

§ 3º. O recurso a que se refere o § 2º des-
te artigo, na hipótese do inciso IV deste artigo, 
somente será conhecido se for comprovado 
pelo requerente o pagamento antecipado, em 
favor do órgão fiscalizador, de trinta por cento 
do valor da multa aplicada.

§ 4º. Em caso de reincidência, a multa 
será agravada até o dobro em relação à multa 
anterior, conforme critérios estipulados pelo 
órgão regulador.” (NR)

“Art.111. Compete ao órgão fiscalizador 
de seguros expedir normas sobre relatórios 
e pareceres de prestadores de serviços de 
auditoria independente aos resseguradores, 
às sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar. 

§ 1º. Os prestadores de serviços de au-
ditoria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades de 
capitalização e às entidades abertas de previ-
dência complementar responderão, civilmente, 
pelos prejuízos que causarem a terceiros em 
virtude de culpa ou dolo no exercício das fun-
ções previstas neste artigo. 

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput 
deste artigo, os prestadores de serviços de 
auditoria independente responderão adminis-
trativamente perante o órgão fiscalizador de 
seguros pelos atos praticados ou omissões 
em que houverem incorrido no desempenho 
das atividades de auditoria independente aos 
resseguradores, às sociedades seguradoras, 
às sociedades de capitalização e às entidades 
abertas de previdência complementar. 

§ 3º. Instaurado processo administrativo 
contra resseguradores, sociedades segurado-
ras, sociedades de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar, o órgão 
fiscalizador poderá, considerada a gravidade 
da infração, cautelarmente, determinar à es-
sas empresas a substituição do prestador de 
serviços de auditoria independente. 

§ 4º. Apurada a existência de irregulari-
dade cometida pelo prestador de serviços de 
auditoria independente mencionado no caput 
deste artigo, serão a ele aplicadas as penalida-
des previstas no art. 108 deste Decreto-Lei.

§ 5º. Quando as entidades auditadas 
relacionadas no caput deste artigo forem re-
guladas ou fiscalizadas pela Comissão da 
Valores Mobiliários ou pelos demais órgãos 
reguladores e fiscalizadores, o disposto nes-
te artigo não afastará a competência desses 
órgãos para disciplinar e fiscalizar a atuação 
dos respectivos prestadores de serviço de au-
ditoria independente e para aplicar, inclusive a 
esses auditores, as penalidades previstas na 
legislação própria.” (NR)

“Art. 112. Às pessoas que deixarem de 
contratar os seguros legalmente obrigatórios, 
sem prejuízo de outras sanções legais, será 
aplicada multa de:

I – o dobro do valor do prêmio, quando 
este for definido na legislação aplicável; e

II – nos demais casos, o que for maior 
entre dez por cento da importância segurável 
ou R$ 1.000,00 (um mil reais).” (NR)

Art. 26. Ficam revogados os arts. 6º, 15, 18, 23, 
42, 44, 45, 55, § 4º, 56 a 71, 79, alínea “c” e § 1º, 81, 
82, 89, § 2º, 114 e 116 do Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966, e a Lei nº 9.932, de 20 de de-
zembro de 1999.

Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor 
após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua pu-
blicação oficial.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005. 
– Deputado Nelson Marquezelli.
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião do dia 07 de dezembro de 2005, apre-
sentamos a esta ilustre Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio nosso parecer ao Pro-
jeto de Lei Complementar nº 249, de 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”, que foi favorável à aprovação da 
proposição na forma do substitutivo apresentado.

A partir da apresentação de pertinentes e opor-
tunas sugestões, observamos que o texto poderia ser 
aprimorado em aspectos pontuais.

Primeiramente, no art. 2º, §1º, inciso I, consideramos 
ser preferível delimitar como cedentes apenas as socie-
dades seguradoras e os resseguradores. Com relação ao 
inciso III deste artigo, observamos que a redação poderia 
ser ajustada e, quanto ao inciso IV, entendemos que os 
resseguradores devem poder efetuar contratos de retro-
cessão junto às seguradoras, visando ao aproveitamento 
de suas disponibilidades de capital. Com relação ao § 3º, 
consideramos ser importante que sejam equiparadas à 
cedentes apenas as sociedades cooperativas, e que a 
essas sejam aplicadas as condições impostas pelo órgão 
regulador de seguros às seguradoras.

Em relação ao art. 4º, incisos II e III, entendemos 
ser necessário facultar ao ressegurador eventual a cons-
tituição de escritório de representação no País, desde 
que esse ressegurador esteja cadastrado como tal.

Adicionalmente, em relação ao art. 8º, § 2º, entende-
mos que o intermediário da negociação entre a cedente e 
o ressegurador deva ser a corretora de resseguros, pes-
soa jurídica, e não o responsável técnico, que é o corretor 
especializado de seguros devidamente habilitado. 

É também oportuno alterar os arts. 19 e 20, §2º, es-
tipulando que leis possam dispor sobre a contratação de 
seguros no exterior, visto que essa necessidade pode vir 
a ser constatada em situações específicas no futuro.

Propomos ainda que a nova redação para o art. 
86 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, estabeleça que as 
disposições desse artigo sejam aplicáveis não apenas 
aos resseguradores retrocessionários, mas também 
às seguradoras.

Quanto à questão das penalidades, tratadas na 
nova redação para o art. 108 do Decreto-Lei nº 73, 
de 1966, consideramos ser necessário, no inciso IV, 
retirar a indexação representada pela correção mo-
netária sobre os valores das multas. No § 4º, propo-
mos estipular um prazo máximo de 90 dias, a partir 
do requerimento da parte interessada, a devolução da 
multa considerada improcedente, e no § 5º, buscamos 
esclarecer que o órgão regulador citado é o órgão re-
gulador de seguros. 

Assim, incorporamos essas modificações ao texto, e 
mantemos o voto pela aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar nº 249, de 2005, na forma do novo substitutivo 
anexo, que contempla as modificações mencionadas.

Sala da Comissão, 19 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nelson Marquezelli, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
COMPLEMENTAR Nº 249, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a política de resseguro, 
retrocessão e sua intermediação, as ope-
rações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em mo-
eda estrangeira do setor securitário, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Objeto

Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
política de resseguro, retrocessão e sua intermedia-
ção, as operações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em moeda estran-
geira do setor securitário.

CAPÍTULO II 
Da Regulação e da Fiscalização

Art. 2º. A regulação das operações de cossegu-
ro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme 
definido em lei, observadas as disposições desta Lei 
Complementar.

§ 1º. Para fins desta Lei Complementar, consi-
dera-se:

I – cedente: a sociedade seguradora que con-
trata operação de resseguro, ou o ressegurador que 
contrata operação de retrocessão;

II – cosseguro: operação de seguro em que duas 
ou mais sociedades seguradoras, com anuência do se-
gurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos de 
determinada apólice, sem solidariedade entre elas;

III – resseguro: operação de transferência de ris-
cos de uma cedente para um ressegurador, ressalvado 
o disposto no inciso IV deste parágrafo; e

IV – retrocessão: operação de transferência de riscos 
de resseguro de resseguradores para resseguradores ou 
de resseguradores para sociedades seguradoras. 

§ 2º. A regulação pelo órgão de que trata o caput 
deste artigo não prejudica a atuação dos órgãos re-
guladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas 
atribuições, em especial no que se refere ao controle 
das operações realizadas.
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§ 3º. Equipara-se a cedente a sociedade coope-
rativa autorizada a operar em seguros privados que 
contrata operação de resseguro, desde que a esta se-
jam aplicadas as condições impostas às seguradoras 
pelo órgão regulador de seguros.

Art. 3º. A fiscalização das operações de cosse-
guro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme 
definido em lei, sem prejuízo das atribuições dos ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes.

Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, 
no que se refere aos resseguradores, intermediários e 
suas respectivas atividades, caberão as mesmas atri-
buições que detém para as sociedades seguradoras, 
corretores de seguros e suas respectivas atividades.

CAPÍTULO III 
Dos Resseguradores

SEÇÃO I 
Da Qualificação

Art. 4º. As operações de resseguro e retroces-
são podem ser realizadas junto aos seguintes tipos 
de resseguradores: 

I – ressegurador local: ressegurador sediado no 
País, constituído sob a forma de sociedade anônima, 
tendo por objeto exclusivo a realização de operações 
de resseguro e retrocessão;

II – ressegurador admitido: ressegurador sedia-
do no exterior, com escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como 
tal no órgão fiscalizador de seguros, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão; e

III – ressegurador eventual: ressegurador sediado 
no exterior, com ou sem escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como 
tal no órgão fiscalizador de seguros, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão.

SEÇÃO II 
Das Regras Aplicáveis

Art. 5º. Aplicam-se aos resseguradores locais, 
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, 
operacionais e de risco da atividade e as disposições 
do órgão regulador de seguros:

I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, e as demais leis aplicáveis às sociedades segu-
radoras, inclusive as que se referem à intervenção e 
liquidação de empresas, mandato e responsabilidade 
de administradores; e

II – as regras estabelecidas para as sociedades 
seguradoras.

Art. 6º. O ressegurador admitido ou eventual de-
verá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e interna-
cionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil;

II – dispor de capacidade econômica e financeira 
não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regula-
dor de seguros brasileiro;

III – ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pelo órgão fiscali-
zador de seguros brasileiro, com classificação igual ou 
superior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro; 

IV – designar procurador, domiciliado no Brasil, 
com amplos poderes administrativos e judiciais, inclu-
sive para receber citações para quem serão enviadas 
todas as notificações; e

V – outros requisitos que venham a ser fixados 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

Parágrafo único. Constituem-se ainda requisitos 
para os resseguradores admitidos:

I – manutenção de conta em moeda estrangeira, 
vinculada ao órgão fiscalizador de seguros brasileiro, 
na forma e montante definido pelo órgão regulador de 
seguros brasileiro para garantia de suas operações 
no País; e

II – apresentação periódica de demonstrações 
financeiras, na forma definida pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro.

Art. 7º. A taxa de fiscalização a ser paga pelos 
resseguradores locais e admitidos será estipulada na 
forma da lei. 

CAPÍTULO IV 
Dos Critérios Básicos de Cessão

Art. 8º. A contratação de resseguro e retrocessão 
no País ou no exterior será feita mediante negociação 
direta entre a cedente e o ressegurador ou por meio 
de intermediário legalmente autorizado. 

§ 1º. O limite máximo que poderá ser cedido 
anualmente a resseguradores eventuais será fixado 
pelo Poder Executivo, podendo ser objeto de acordos 
internacionais.

§ 2º. O intermediário de que trata o caput deste 
artigo é a corretora autorizada de resseguros, pessoa 
jurídica, que disponha de contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil profissional, na forma definida pelo 
órgão regulador de seguros, e que tenha como res-
ponsável técnico o corretor de seguros especializado 
e devidamente habilitado.
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Art. 9º. A transferência de risco em operações de 
resseguro ou retrocessão somente será realizada aos 
resseguradores locais, admitidos ou eventuais.

§ 1º. As operações de resseguro relativas a seguro 
de vida por sobrevivência e previdência complementar 
são exclusivas de resseguradores locais.

§ 2º. O órgão regulador de seguros poderá es-
tabelecer limites e condições para a retrocessão de 
riscos referentes às operações mencionadas no § 1º 
deste artigo.

Art. 10. O órgão fiscalizador de seguros terá aces-
so a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão.

Art. 11. Observadas as normas do órgão regu-
lador de seguros, a cedente concederá preferência a 
resseguradores locais para pelo menos:

I – sessenta por cento de sua cessão de resse-
guro, nos dois primeiros anos após a entrada em vigor 
desta Lei Complementar; e

II – quarenta por cento de sua cessão de resse-
guro, após decorridos dois anos da entrada em vigor 
desta Lei Complementar.

§ 1º. Após decorridos quatro anos da entrada em 
vigor desta Lei Complementar, o percentual de que trata 
o inciso II deste artigo poderá ser alterado pelo Poder 
Executivo, desde que respeitado o limite máximo de 
quarenta por cento.

§ 2º. A preferência mencionada no caput deste 
artigo será calculada em relação à totalidade dos ris-
cos cedidos anualmente pela cedente.

§ 3º. Além das cessões contratadas junto aos 
resseguradores locais, a cedente também poderá 
considerar, para efeito do cumprimento dos limites 
referidos nos incisos I e II deste artigo, a oferta pre-
ferencial não aceita por ressegurador local, sendo 
vedada a dupla contagem.

§ 4º. A oferta preferencial mencionada no § 3º 
deste artigo será realizada nas mesmas condições e 
preços das propostas dos resseguradores admitidos 
e eventuais, os quais deverão estar comprometidos 
a garantir no mínimo quarenta por cento do risco da 
operação, e mediante o fornecimento das mesmas in-
formações a eles prestadas.

§ 5º. O órgão regulador de seguros estipulará 
regras complementares para o cumprimento do dis-
posto neste artigo, inclusive definindo condições e 
limites para operações de retrocessão referentes a 
cessões de resseguro obtidas por meio de ofertas 
consideradas preferenciais nos termos dos §§ 3º 
e 4º deste artigo.

CAPÍTULO V 
Das Operações

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais

Art. 12. O órgão regulador de seguros estabele-
cerá as diretrizes para as operações de resseguro, de 
retrocessão e de corretagem de resseguro e para a 
atuação dos escritórios de representação dos resse-
guradores admitidos, observadas as disposições desta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. O órgão regulador de seguros 
poderá estabelecer:

I – cláusulas obrigatórias de instrumentos con-
tratuais relativos às operações de resseguro e retro-
cessão; 

II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determi-

nadas operações de cessão de risco;
IV – requisitos para limites, acompanhamento e 

monitoramento de operações intragrupo; e 
V – requisitos adicionais aos mencionados nos 

incisos I a IV deste artigo.
Art. 13. Os contratos de resseguro deverão incluir 

cláusula dispondo que, em caso de liquidação da ce-
dente, subsistem as responsabilidades do ressegura-
dor perante a massa liquidanda, independentemente 
de os pagamentos de indenizações ou benefícios aos 
segurados, participantes, beneficiários ou assistidos 
haverem ou não sido realizados pela cedente, ressal-
vados os casos enquadrados no art. 14.

Art. 14. Os resseguradores e os seus retroces-
sionários não responderão diretamente perante o se-
gurado, participante, beneficiário ou assistido pelo 
montante assumido em resseguro e em retrocessão, 
ficando as cedentes que emitiram o contrato integral-
mente responsáveis por indenizá-los.

Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de 
decretação de liquidação ou de falência da cedente, é 
permitido o pagamento direto ao segurado, participan-
te, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização 
ou benefício correspondente ao resseguro, desde que 
o pagamento da respectiva parcela não tenha sido re-
alizado ao segurado pela cedente nem pelo ressegu-
rador à cedente, quando:

I – o contrato de resseguro for considerado facultati-
vo na forma definida pelo órgão regulador de seguros; 

II – nos demais casos, se houver cláusula con-
tratual de pagamento direto.

Art. 15. Nos contratos com a intermediação de 
corretoras de resseguro, não poderão ser incluídas 
cláusulas que limitem ou restrinjam a relação direta en-
tre as cedentes e os resseguradores, nem se poderão 



54408 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

conferir poderes ou faculdades a tais corretoras além 
daqueles necessários e próprios ao desempenho de 
suas atribuições como intermediários independentes 
na contratação do resseguro.

Art. 16. Nos contratos a que se refere o art. 15 é 
obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação, defi-
nindo se a corretora está ou não autorizada a receber os 
prêmios de resseguro, ou a coletar o valor correspondente 
às recuperações de indenizações ou benefícios.

Parágrafo único. Estando a corretora autorizada ao 
recebimento ou à coleta a que se refere o caput deste 
artigo, os seguintes procedimentos serão observados:

I – o pagamento do prêmio à corretora libera a 
cedente de qualquer responsabilidade pelo pagamento 
efetuado junto ao ressegurador; e

II – o pagamento de indenização ou benefício à 
corretora só libera o ressegurador quando efetivamente 
recebido pela cedente.

Art. 17. A aplicação dos recursos das provisões 
técnicas e dos fundos dos resseguradores locais e 
dos recursos exigidos no País para garantia das obri-
gações dos resseguradores admitidos será efetuada 
de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário 
Nacional – CMN.

SEÇÃO II 
Das Operações em Moeda Estrangeira

Art. 18. O seguro, o resseguro e a retrocessão 
poderão ser efetuados no País em moeda estrangei-
ra, observadas a legislação que rege operações des-
ta natureza, as regras fixadas pelo CMN e as regras 
fixadas pelo órgão regulador de seguros.

Parágrafo único. O CMN disciplinará a abertura e 
manutenção de contas em moeda estrangeira, tituladas 
por sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
resseguradores admitidos e corretoras de resseguro.

SEÇÃO III 
Do Seguro no País e no Exterior

Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no 
País, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei 
Complementar:

I – os seguros obrigatórios; e
II – os seguros não obrigatórios contratados por 

pessoas físicas residentes no País ou por pessoas jurídi-
cas instaladas no território nacional, independentemente 
da forma jurídica, para garantia de riscos no País.

Art. 20. A contratação de seguros no exterior por 
pessoas físicas residentes no País ou por pessoas 
jurídicas instaladas no território nacional é restrita às 
seguintes situações:

I – cobertura de riscos para os quais não exista 
oferta de seguro no País, desde que sua contratação 
não represente infração à legislação vigente; e

II – cobertura de riscos no exterior em que o 
segurado seja pessoa física residente no País, para 
o qual a vigência do seguro contratado se restrinja, 
exclusivamente, ao período em que o segurado se 
encontrar no exterior.

§ 1º. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro 
no exterior para cobertura de riscos no exterior, infor-
mando essa contratação ao órgão fiscalizador de segu-
ros brasileiro no prazo e nas condições determinadas 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

§ 2º. Leis poderão dispor sobre seguros cuja con-
tratação possa ser realizada no exterior.

CAPÍTULO VI 
Do Regime Disciplinar

Art. 21. As cedentes, os resseguradores locais, 
os escritórios de representação de ressegurador admi-
tido, os corretores e corretoras de seguro, resseguro e 
retrocessão e os prestadores de serviços de auditoria 
independente, bem como quaisquer pessoas físicas 
ou jurídicas que descumprirem as normas relativas à 
atividade de resseguro, retrocessão e corretagem de 
resseguros, estarão sujeitas às penalidades previstas 
nos arts. 108, 111, 112 e 128 do Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, aplicadas pelo órgão 
fiscalizador de seguros, conforme normas do órgão 
regulador de seguros.

Parágrafo único. As infrações a que se refere o 
caput deste artigo serão apuradas mediante processo 
administrativo regido em consonância com o art. 118 
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 22. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fica auto-
rizado a continuar exercendo suas atividades de res-
seguro e de retrocessão, sem qualquer solução de 
continuidade, independentemente de requerimento 
e autorização governamental, qualificando-se como 
ressegurador local.

Art. 23. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fornecerá 
ao órgão fiscalizador da atividade de seguros informa-
ções técnicas e cópia de seu acervo de dados e de 
quaisquer outros documentos ou registros que este 
órgão fiscalizador julgue necessários para o desem-
penho das funções de fiscalização das operações de 
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.

Art. 24. O órgão fiscalizador de seguros, os ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes, o Banco 
Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, 
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a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fa-
zenda e a Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social trocarão informações 
referentes às operações das cedentes e das socieda-
des de capitalização, sempre que qualquer desses 
órgãos julgar necessário.

§ 1º. Aplicam-se às pessoas físicas e jurídicas de 
que trata esta Lei Complementar as disposições pre-
vistas na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro 
de 2001, e ao órgão fiscalizador de seguros, no âmbito 
de sua competência, as disposições previstas nos arts. 
2º, 3º, 4º, 5º, §1º, inciso XV, 7º, 8º e 9º da referida Lei 
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º. O sigilo de operações realizadas por ceden-
tes e pelas sociedades de capitalização não poderá ser 
invocado como óbice ao fornecimento de informações 
requisitadas pelo Ministério Público Federal.

Art. 25. Os arts. 8º, 16, 32, 86, 88, 96, 100, 108, 
111 e 112 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. ..................................................
........... ..................................................... .......

c) dos resseguradores;
.....................................................” (NR)
“Art. 16 . .................................................

........... .................................................... ........
Parágrafo único. O Fundo será adminis-

trado pelo Ministério da Agricultura, e seus re-
cursos aplicados segundo o estabelecido pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art. 32. ..................................................
................ ..................................................... ..

VI – delimitar o capital das sociedades 
seguradoras e dos resseguradores;

...............................................................
VIII – disciplinar as operações de cos-

seguro;
IX – (revogado);
...............................................................
XIII – (revogado);
.....................................................” (NR)
“Art. 86. Os segurados e beneficiários 

que sejam credores por indenização ajustada 
ou por ajustar têm privilégio especial sobre 
reservas técnicas, fundos especiais ou provi-
sões garantidoras das operações de seguro, 
de resseguro e de retrocessão.

Parágrafo único. Após o pagamento aos 
segurados e beneficiários mencionados no 
caput deste artigo, o privilégio citado será 
conferido, relativamente aos fundos espe-
ciais, reservas técnicas ou provisões ga-
rantidoras das operações de resseguro e de 
retrocessão, às sociedades seguradoras e, 
posteriormente, aos resseguradores.” (NR)

“Art. 88. As sociedades seguradoras e 
os resseguradores obedecerão às normas e 
instruções dos órgãos regulador e fiscalizador 
de seguros sobre operações de seguro, cosse-
guro, resseguro e retrocessão, bem como lhes 
fornecerão dados e informações atinentes a 
quaisquer aspectos de suas atividades.

Parágrafo único. Os inspetores e funcio-
nários credenciados do órgão fiscalizador de 
seguros terão livre acesso às sociedades segu-
radoras e aos resseguradores, deles podendo 
requisitar e apreender livros, notas técnicas e 
documentos, caracterizando-se como emba-
raço à fiscalização, sujeito às penas previstas 
neste Decreto-Lei, qualquer dificuldade oposta 
aos objetivos deste artigo.” (NR)

“Art. 96. ..................................................
........... ..................................................... .......

c) acumular obrigações vultosas devidas 
aos resseguradores, a juízo do órgão fiscaliza-
dor de seguros, observadas as determinações 
do órgão regulador de seguros;

.....................................................” (NR)
“Art. 100. ................................................

........... ................................................... .........
c) a relação dos créditos da Fazenda 

Pública e da Previdência Social;
...............................................................
Parágrafo único. (revogado).” (NR)
“Art. 108. A infração às normas referentes 

às atividades de seguro, cosseguro e capita-
lização sujeita, na forma definida pelo órgão 
regulador de seguros, a pessoa física ou ju-
rídica responsável às seguintes penalidades 
administrativas, aplicadas pelo órgão fiscali-
zador de seguros:

I – advertência;
II – suspensão do exercício das atividades 

ou profissão abrangidas por este Decreto-Lei 
pelo prazo de até cento e oitenta dias;

III – inabilitação, pelo prazo de dois a 
dez anos, para o exercício de cargo ou função 
no serviço público e em empresas públicas, 
sociedades de economia mista e respectivas 
subsidiárias, entidades de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização, insti-
tuições financeiras, sociedades seguradoras 
e resseguradores; 

IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e

V – suspensão para atuação em um ou 
mais ramos de seguro ou resseguro.



54410 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

§ 1º. A penalidade prevista no inciso IV 
deste artigo será imputada ao agente respon-
sável, respondendo solidariamente o ressegu-
rador ou a sociedade seguradora ou de capi-
talização, assegurado o direito de regresso, e 
poderá ser aplicada cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II, III ou 
V deste artigo.

§ 2º. Das decisões do órgão fiscaliza-
dor de seguros caberá recurso, no prazo de 
trinta dias, com efeito suspensivo, ao órgão 
competente.

§ 3º. O recurso a que se refere o § 2º des-
te artigo, na hipótese do inciso IV deste artigo, 
somente será conhecido se for comprovado 
pelo requerente o pagamento antecipado, em 
favor do órgão fiscalizador de seguros, de trinta 
por cento do valor da multa aplicada.

§ 4º. Julgada improcedente a aplicação 
da penalidade de multa, o órgão fiscalizador 
de seguros devolverá, no prazo máximo de 90 
dias a partir de requerimento da parte interes-
sada, o valor depositado.

§ 5º. Em caso de reincidência, a multa 
será agravada até o dobro em relação à multa 
anterior, conforme critérios estipulados pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art.111. Compete ao órgão fiscalizador 
de seguros expedir normas sobre relatórios 
e pareceres de prestadores de serviços de 
auditoria independente aos resseguradores, 
às sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar. 

§ 1º. Os prestadores de serviços de au-
ditoria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades de 
capitalização e às entidades abertas de previ-
dência complementar responderão, civilmen-
te, pelos prejuízos que causarem a terceiros 
em virtude de culpa ou dolo no exercício das 
funções previstas neste artigo. 

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput 
deste artigo, os prestadores de serviços de 
auditoria independente responderão adminis-
trativamente perante o órgão fiscalizador de 
seguros pelos atos praticados ou omissões 
em que houverem incorrido no desempenho 
das atividades de auditoria independente aos 
resseguradores, às sociedades seguradoras, 
às sociedades de capitalização e às entidades 
abertas de previdência complementar. 

§ 3º. Instaurado processo adminis-
trativo contra resseguradores, sociedades 
seguradoras, sociedades de capitalização 
e entidades abertas de previdência comple-
mentar, o órgão fiscalizador poderá, con-
siderada a gravidade da infração, caute-
larmente, determinar à essas empresas a 
substituição do prestador de serviços de 
auditoria independente. 

§ 4º. Apurada a existência de irregulari-
dade cometida pelo prestador de serviços de 
auditoria independente mencionado no caput 
deste artigo, serão a ele aplicadas as penalida-
des previstas no art. 108 deste Decreto-Lei.

§ 5º. Quando as entidades auditadas 
relacionadas no caput deste artigo forem re-
guladas ou fiscalizadas pela Comissão da 
Valores Mobiliários ou pelos demais órgãos 
reguladores e fiscalizadores, o disposto nes-
te artigo não afastará a competência desses 
órgãos para disciplinar e fiscalizar a atuação 
dos respectivos prestadores de serviço de au-
ditoria independente e para aplicar, inclusive a 
esses auditores, as penalidades previstas na 
legislação própria.” (NR)

“Art. 112. Às pessoas que deixarem de 
contratar os seguros legalmente obrigatórios, 
sem prejuízo de outras sanções legais, será 
aplicada multa de:

I – o dobro do valor do prêmio, quando 
este for definido na legislação aplicável; e

II – nos demais casos, o que for maior 
entre dez por cento da importância segurável 
ou R$ 1.000,00 (um mil reais).” (NR)

Art. 26. Ficam revogados os arts. 6º, 15, 18, 23, 
42, 44, 45, 55, § 4º, 56 a 71, 79, alínea “c” e § 1º, 81, 
82, 89, § 2º, 114 e 116 do Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966, e a Lei nº 9.932, de 20 de de-
zembro de 1999.

Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor 
após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua pu-
blicação oficial.

Sala da Comissão, 19 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nelson Marquezelli

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Proje-
to de Lei Complementar nº 249/2005, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Nelson Marquezelli, que 
apresentou complementação de voto.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Reginaldo Lopes – Vice-
Presidente, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel, 
Júlio Redecker, Léo Alcântara, Reinaldo Betão, Ronaldo 
Dimas, Rubens Otoni, André Figueiredo, Dr. Benedito 
Dias, Lupércio Ramos e Nelson Marquezelli.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Romeu Queiroz, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Objeto

Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
política de resseguro, retrocessão e sua intermedia-
ção, as operações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em moeda estran-
geira do setor securitário.

CAPÍTULO II 
Da Regulação e da Fiscalização

Art. 2º. A regulação das operações de cossegu-
ro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme 
definido em lei, observadas as disposições desta Lei 
Complementar.

§ 1º. Para fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:

I – cedente: a sociedade seguradora que con-
trata operação de resseguro, ou o ressegurador que 
contrata operação de retrocessão;

II – cosseguro: operação de seguro em que duas 
ou mais sociedades seguradoras, com anuência do se-
gurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos 
de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;

III – resseguro: operação de transferência de ris-
cos de uma cedente para um ressegurador, ressalvado 
o disposto no inciso IV deste parágrafo; e

IV – retrocessão: operação de transferência de riscos 
de resseguro de resseguradores para resseguradores ou 
de resseguradores para sociedades seguradoras. 

§ 2º. A regulação pelo órgão de que trata o caput 
deste artigo não prejudica a atuação dos órgãos re-
guladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas 
atribuições, em especial no que se refere ao controle 
das operações realizadas.

§ 3º. Equipara-se a cedente a sociedade coope-
rativa autorizada a operar em seguros privados que 
contrata operação de resseguro, desde que a esta se-
jam aplicadas as condições impostas às seguradoras 
pelo órgão regulador de seguros.

Art. 3º. A fiscalização das operações de cosse-
guro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme 
definido em lei, sem prejuízo das atribuições dos ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes.

Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, 
no que se refere aos resseguradores, intermediários e 
suas respectivas atividades, caberão as mesmas atri-
buições que detém para as sociedades seguradoras, 
corretores de seguros e suas respectivas atividades.

CAPÍTULO III 
Dos Resseguradores

SEÇÃO I 
Da Qualificação

Art. 4º. As operações de resseguro e retroces-
são podem ser realizadas junto aos seguintes tipos 
de resseguradores: 

I – ressegurador local: ressegurador sediado no 
País, constituído sob a forma de sociedade anônima, 
tendo por objeto exclusivo a realização de operações 
de resseguro e retrocessão;

II – ressegurador admitido: ressegurador sedia-
do no exterior, com escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como 
tal no órgão fiscalizador de seguros, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão; e

III – ressegurador eventual: ressegurador sediado 
no exterior, com ou sem escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como 
tal no órgão fiscalizador de seguros, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão.

SEÇÃO II 
Das Regras Aplicáveis

Art. 5º. Aplicam-se aos resseguradores locais, 
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, 
operacionais e de risco da atividade e as disposições 
do órgão regulador de seguros:

I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, e as demais leis aplicáveis às sociedades segu-
radoras, inclusive as que se referem à intervenção e 
liquidação de empresas, mandato e responsabilidade 
de administradores; e

II – as regras estabelecidas para as sociedades 
seguradoras.

Art. 6º. O ressegurador admitido ou eventual de-
verá atender aos seguintes requisitos mínimos:
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I – estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e interna-
cionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil;

II – dispor de capacidade econômica e financeira 
não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regula-
dor de seguros brasileiro;

III – ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pelo órgão fiscali-
zador de seguros brasileiro, com classificação igual ou 
superior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro; 

IV – designar procurador, domiciliado no Brasil, 
com amplos poderes administrativos e judiciais, inclu-
sive para receber citações para quem serão enviadas 
todas as notificações; e

V – outros requisitos que venham a ser fixados 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

Parágrafo único. Constituem-se ainda requisitos 
para os resseguradores admitidos:

I – manutenção de conta em moeda estrangeira, 
vinculada ao órgão fiscalizador de seguros brasileiro, 
na forma e montante definido pelo órgão regulador de 
seguros brasileiro para garantia de suas operações 
no País; e

II – apresentação periódica de demonstrações 
financeiras, na forma definida pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro.

Art. 7º. A taxa de fiscalização a ser paga pelos 
resseguradores locais e admitidos será estipulada na 
forma da lei. 

CAPÍTULO IV 
Dos Critérios Básicos de Cessão

Art. 8º. A contratação de resseguro e retrocessão 
no País ou no exterior será feita mediante negociação 
direta entre a cedente e o ressegurador ou por meio 
de intermediário legalmente autorizado. 

§ 1º. O limite máximo que poderá ser cedido 
anualmente a resseguradores eventuais será fixado 
pelo Poder Executivo, podendo ser objeto de acordos 
internacionais.

§ 2º. O intermediário de que trata o caput deste 
artigo é a corretora autorizada de resseguros, pessoa 
jurídica, que disponha de contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil profissional, na forma definida pelo 
órgão regulador de seguros, e que tenha como res-
ponsável técnico o corretor de seguros especializado 
e devidamente habilitado.

Art. 9º. A transferência de risco em operações de 
resseguro ou retrocessão somente será realizada aos 
resseguradores locais, admitidos ou eventuais.

§ 1º. As operações de resseguro relativas a seguro 
de vida por sobrevivência e previdência complementar 
são exclusivas de resseguradores locais.

§ 2º. O órgão regulador de seguros poderá es-
tabelecer limites e condições para a retrocessão de 
riscos referentes às operações mencionadas no § 1º 
deste artigo.

Art. 10. O órgão fiscalizador de seguros terá aces-
so a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão.

Art. 11. Observadas as normas do órgão regu-
lador de seguros, a cedente concederá preferência a 
resseguradores locais para pelo menos:

I – sessenta por cento de sua cessão de resse-
guro, nos dois primeiros anos após a entrada em vigor 
desta Lei Complementar; e

II – quarenta por cento de sua cessão de resse-
guro, após decorridos dois anos da entrada em vigor 
desta Lei Complementar.

§ 1º. Após decorridos quatro anos da entrada em 
vigor desta Lei Complementar, o percentual de que trata 
o inciso II deste artigo poderá ser alterado pelo Poder 
Executivo, desde que respeitado o limite máximo de 
quarenta por cento.

§ 2º. A preferência mencionada no caput deste 
artigo será calculada em relação à totalidade dos ris-
cos cedidos anualmente pela cedente.

§ 3º. Além das cessões contratadas junto aos res-
seguradores locais, a cedente também poderá consi-
derar, para efeito do cumprimento dos limites referidos 
nos incisos I e II deste artigo, a oferta preferencial não 
aceita por ressegurador local, sendo vedada a dupla 
contagem.

§ 4º. A oferta preferencial mencionada no § 3º 
deste artigo será realizada nas mesmas condições e 
preços das propostas dos resseguradores admitidos 
e eventuais, os quais deverão estar comprometidos 
a garantir no mínimo quarenta por cento do risco da 
operação, e mediante o fornecimento das mesmas in-
formações a eles prestadas.

§ 5º. O órgão regulador de seguros estipulará re-
gras complementares para o cumprimento do disposto 
neste artigo, inclusive definindo condições e limites 
para operações de retrocessão referentes a cessões 
de resseguro obtidas por meio de ofertas consideradas 
preferenciais nos termos dos §§ 3º e 4º deste artigo.
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CAPÍTULO V 
Das Operações

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais

Art. 12. O órgão regulador de seguros estabele-
cerá as diretrizes para as operações de resseguro, de 
retrocessão e de corretagem de resseguro e para a 
atuação dos escritórios de representação dos resse-
guradores admitidos, observadas as disposições desta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. O órgão regulador de seguros 
poderá estabelecer:

I – cláusulas obrigatórias de instrumentos con-
tratuais relativos às operações de resseguro e retro-
cessão; 

II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determi-

nadas operações de cessão de risco;
IV – requisitos para limites, acompanhamento e 

monitoramento de operações intragrupo; e 
V – requisitos adicionais aos mencionados nos 

incisos I a IV deste artigo.
Art. 13. Os contratos de resseguro deverão incluir 

cláusula dispondo que, em caso de liquidação da ce-
dente, subsistem as responsabilidades do ressegura-
dor perante a massa liquidanda, independentemente 
de os pagamentos de indenizações ou benefícios aos 
segurados, participantes, beneficiários ou assistidos 
haverem ou não sido realizados pela cedente, ressal-
vados os casos enquadrados no art. 14.

Art. 14. Os resseguradores e os seus retroces-
sionários não responderão diretamente perante o se-
gurado, participante, beneficiário ou assistido pelo 
montante assumido em resseguro e em retrocessão, 
ficando as cedentes que emitiram o contrato integral-
mente responsáveis por indenizá-los.

Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de 
decretação de liquidação ou de falência da cedente, é 
permitido o pagamento direto ao segurado, participan-
te, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização 
ou benefício correspondente ao resseguro, desde que 
o pagamento da respectiva parcela não tenha sido re-
alizado ao segurado pela cedente nem pelo ressegu-
rador à cedente, quando:

I – o contrato de resseguro for considerado faculta-
tivo na forma definida pelo órgão regulador de seguros; 

II – nos demais casos, se houver cláusula con-
tratual de pagamento direto.

Art. 15. Nos contratos com a intermediação de 
corretoras de resseguro, não poderão ser incluídas 
cláusulas que limitem ou restrinjam a relação direta en-
tre as cedentes e os resseguradores, nem se poderão 

conferir poderes ou faculdades a tais corretoras além 
daqueles necessários e próprios ao desempenho de 
suas atribuições como intermediários independentes 
na contratação do resseguro.

Art. 16. Nos contratos a que se refere o art. 15 é 
obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação, 
definindo se a corretora está ou não autorizada a re-
ceber os prêmios de resseguro, ou a coletar o valor 
correspondente às recuperações de indenizações ou 
benefícios.

Parágrafo único. Estando a corretora autorizada 
ao recebimento ou à coleta a que se refere o caput 
deste artigo, os seguintes procedimentos serão ob-
servados:

I – o pagamento do prêmio à corretora libera a 
cedente de qualquer responsabilidade pelo pagamento 
efetuado junto ao ressegurador; e

II – o pagamento de indenização ou benefício à 
corretora só libera o ressegurador quando efetivamente 
recebido pela cedente.

Art. 17. A aplicação dos recursos das provisões 
técnicas e dos fundos dos resseguradores locais e 
dos recursos exigidos no País para garantia das obri-
gações dos resseguradores admitidos será efetuada 
de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário 
Nacional – CMN.

SEÇÃO II 
Das Operações em Moeda Estrangeira

Art. 18. O seguro, o resseguro e a retrocessão 
poderão ser efetuados no País em moeda estrangei-
ra, observadas a legislação que rege operações des-
ta natureza, as regras fixadas pelo CMN e as regras 
fixadas pelo órgão regulador de seguros.

Parágrafo único. O CMN disciplinará a abertura e 
manutenção de contas em moeda estrangeira, tituladas 
por sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
resseguradores admitidos e corretoras de resseguro.

SEÇÃO III 
Do Seguro no País e no Exterior

Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no 
País, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei Com-
plementar:

I – os seguros obrigatórios; e
II – os seguros não obrigatórios contratados por 

pessoas físicas residentes no País ou por pessoas jurídi-
cas instaladas no território nacional, independentemente 
da forma jurídica, para garantia de riscos no País.

Art. 20. A contratação de seguros no exterior por 
pessoas físicas residentes no País ou por pessoas 
jurídicas instaladas no território nacional é restrita às 
seguintes situações:
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I – cobertura de riscos para os quais não exista 
oferta de seguro no País, desde que sua contratação 
não represente infração à legislação vigente; e

II – cobertura de riscos no exterior em que o 
segurado seja pessoa física residente no País, para 
o qual a vigência do seguro contratado se restrinja, 
exclusivamente, ao período em que o segurado se 
encontrar no exterior.

§ 1º. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro 
no exterior para cobertura de riscos no exterior, infor-
mando essa contratação ao órgão fiscalizador de segu-
ros brasileiro no prazo e nas condições determinadas 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

§ 2º. Leis poderão dispor sobre seguros cuja con-
tratação possa ser realizada no exterior.

CAPÍTULO VI 
Do Regime Disciplinar

Art. 21. As cedentes, os resseguradores locais, 
os escritórios de representação de ressegurador admi-
tido, os corretores e corretoras de seguro, resseguro e 
retrocessão e os prestadores de serviços de auditoria 
independente, bem como quaisquer pessoas físicas 
ou jurídicas que descumprirem as normas relativas à 
atividade de resseguro, retrocessão e corretagem de 
resseguros, estarão sujeitas às penalidades previstas 
nos arts. 108, 111, 112 e 128 do Decreto-Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, aplicadas pelo órgão 
fiscalizador de seguros, conforme normas do órgão 
regulador de seguros.

Parágrafo único. As infrações a que se refere o 
caput deste artigo serão apuradas mediante processo 
administrativo regido em consonância com o art. 118 
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 22. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fica auto-
rizado a continuar exercendo suas atividades de res-
seguro e de retrocessão, sem qualquer solução de 
continuidade, independentemente de requerimento 
e autorização governamental, qualificando-se como 
ressegurador local.

Art. 23. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fornecerá 
ao órgão fiscalizador da atividade de seguros informa-
ções técnicas e cópia de seu acervo de dados e de 
quaisquer outros documentos ou registros que este 
órgão fiscalizador julgue necessários para o desem-
penho das funções de fiscalização das operações de 
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.

Art. 24. O órgão fiscalizador de seguros, os órgãos 
fiscalizadores das demais cedentes, o Banco Central do 
Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda e a Secretaria 
de Previdência Complementar do Ministério da Previdên-
cia Social trocarão informações referentes às operações 
das cedentes e das sociedades de capitalização, sempre 
que qualquer desses órgãos julgar necessário.

§ 1º. Aplicam-se às pessoas físicas e jurídicas de 
que trata esta Lei Complementar as disposições pre-
vistas na Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro 
de 2001, e ao órgão fiscalizador de seguros, no âmbito 
de sua competência, as disposições previstas nos arts. 
2º, 3º, 4º, 5º, §1º, inciso XV, 7º, 8º e 9º da referida Lei 
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º. O sigilo de operações realizadas por ceden-
tes e pelas sociedades de capitalização não poderá ser 
invocado como óbice ao fornecimento de informações 
requisitadas pelo Ministério Público Federal.

Art. 25. Os arts. 8º, 16, 32, 86, 88, 96, 100, 108, 
111 e 112 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. ..................................................
..... ..................................................... .............

c) dos resseguradores;
.....................................................” (NR)
“Art. 16 . .................................................

.......... .................................................... .........
Parágrafo único. O Fundo será adminis-

trado pelo Ministério da Agricultura, e seus re-
cursos aplicados segundo o estabelecido pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art. 32. ..................................................
...... ..................................................... ............

VI – delimitar o capital das sociedades 
seguradoras e dos resseguradores;

...............................................................
VIII – disciplinar as operações de cos-

seguro;
IX – (revogado);
...............................................................
XIII – (revogado);
.....................................................” (NR)
“Art. 86. Os segurados e beneficiários 

que sejam credores por indenização ajustada 
ou por ajustar têm privilégio especial sobre 
reservas técnicas, fundos especiais ou provi-
sões garantidoras das operações de seguro, 
de resseguro e de retrocessão.

Parágrafo único. Após o pagamento aos 
segurados e beneficiários mencionados no ca-
put deste artigo, o privilégio citado será confe-
rido, relativamente aos fundos especiais, re-
servas técnicas ou provisões garantidoras das 
operações de resseguro e de retrocessão, às 
sociedades seguradoras e, posteriormente, aos 
resseguradores.” (NR)
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“Art. 88. As sociedades seguradoras e 
os resseguradores obedecerão às normas e 
instruções dos órgãos regulador e fiscalizador 
de seguros sobre operações de seguro, cosse-
guro, resseguro e retrocessão, bem como lhes 
fornecerão dados e informações atinentes a 
quaisquer aspectos de suas atividades.

Parágrafo único. Os inspetores e funcio-
nários credenciados do órgão fiscalizador de 
seguros terão livre acesso às sociedades segu-
radoras e aos resseguradores, deles podendo 
requisitar e apreender livros, notas técnicas e 
documentos, caracterizando-se como emba-
raço à fiscalização, sujeito às penas previstas 
neste Decreto-Lei, qualquer dificuldade oposta 
aos objetivos deste artigo.” (NR)

“Art. 96. ..................................................
.......... ..................................................... ........

c) acumular obrigações vultosas devidas 
aos resseguradores, a juízo do órgão fiscaliza-
dor de seguros, observadas as determinações 
do órgão regulador de seguros;

.....................................................” (NR)
“Art. 100. ................................................

............ ................................................... ........
c) a relação dos créditos da Fazenda 

Pública e da Previdência Social;
...............................................................
Parágrafo único. (revogado).” (NR)
“Art. 108. A infração às normas referentes 

às atividades de seguro, cosseguro e capita-
lização sujeita, na forma definida pelo órgão 
regulador de seguros, a pessoa física ou ju-
rídica responsável às seguintes penalidades 
administrativas, aplicadas pelo órgão fiscali-
zador de seguros:

I – advertência;
II – suspensão do exercício das atividades 

ou profissão abrangidas por este Decreto-Lei 
pelo prazo de até cento e oitenta dias;

III – inabilitação, pelo prazo de dois a 
dez anos, para o exercício de cargo ou função 
no serviço público e em empresas públicas, 
sociedades de economia mista e respectivas 
subsidiárias, entidades de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização, insti-
tuições financeiras, sociedades seguradoras 
e resseguradores; 

IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e

V – suspensão para atuação em um ou 
mais ramos de seguro ou resseguro.

§ 1º. A penalidade prevista no inciso IV 
deste artigo será imputada ao agente respon-
sável, respondendo solidariamente o ressegu-
rador ou a sociedade seguradora ou de capi-
talização, assegurado o direito de regresso, e 
poderá ser aplicada cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II, III ou 
V deste artigo.

§ 2º. Das decisões do órgão fiscalizador de 
seguros caberá recurso, no prazo de trinta dias, 
com efeito suspensivo, ao órgão competente.

§ 3º. O recurso a que se refere o § 2º des-
te artigo, na hipótese do inciso IV deste artigo, 
somente será conhecido se for comprovado 
pelo requerente o pagamento antecipado, em 
favor do órgão fiscalizador de seguros, de trinta 
por cento do valor da multa aplicada.

§ 4º. Julgada improcedente a aplicação 
da penalidade de multa, o órgão fiscalizador 
de seguros devolverá, no prazo máximo de 90 
dias a partir de requerimento da parte interes-
sada, o valor depositado.

§ 5º. Em caso de reincidência, a multa 
será agravada até o dobro em relação à multa 
anterior, conforme critérios estipulados pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art.111. Compete ao órgão fiscalizador 
de seguros expedir normas sobre relatórios 
e pareceres de prestadores de serviços de 
auditoria independente aos resseguradores, 
às sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar. 

§ 1º. Os prestadores de serviços de au-
ditoria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades de 
capitalização e às entidades abertas de previ-
dência complementar responderão, civilmente, 
pelos prejuízos que causarem a terceiros em 
virtude de culpa ou dolo no exercício das fun-
ções previstas neste artigo. 

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no ca-
put deste artigo, os prestadores de servi-
ços de auditoria independente responderão 
administrativamente perante o órgão fisca-
lizador de seguros pelos atos praticados 
ou omissões em que houverem incorrido 
no desempenho das atividades de audito-
ria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar. 
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§ 3º. Instaurado processo administrativo 
contra resseguradores, sociedades segurado-
ras, sociedades de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar, o órgão 
fiscalizador poderá, considerada a gravidade 
da infração, cautelarmente, determinar à es-
sas empresas a substituição do prestador de 
serviços de auditoria independente. 

§ 4º. Apurada a existência de irregulari-
dade cometida pelo prestador de serviços de 
auditoria independente mencionado no caput 
deste artigo, serão a ele aplicadas as penalida-
des previstas no art. 108 deste Decreto-Lei.

§ 5º. Quando as entidades auditadas 
relacionadas no caput deste artigo forem re-
guladas ou fiscalizadas pela Comissão da 
Valores Mobiliários ou pelos demais órgãos 
reguladores e fiscalizadores, o disposto nes-
te artigo não afastará a competência desses 
órgãos para disciplinar e fiscalizar a atuação 
dos respectivos prestadores de serviço de au-
ditoria independente e para aplicar, inclusive a 
esses auditores, as penalidades previstas na 
legislação própria.” (NR)

“Art. 112. Às pessoas que deixarem de 
contratar os seguros legalmente obrigatórios, 
sem prejuízo de outras sanções legais, será 
aplicada multa de:

I – o dobro do valor do prêmio, quando 
este for definido na legislação aplicável; e

II – nos demais casos, o que for maior 
entre dez por cento da importância segurável 
ou R$1.000,00 (um mil reais).” (NR)

Art. 26. Ficam revogados os arts. 6º, 15, 18, 23, 
42, 44, 45, 55, § 4º, 56 a 71, 79, alínea “c” e § 1º, 81, 
82, 89, § 2º, 114 e 116 do Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966, e a Lei nº 9.932, de 20 de de-
zembro de 1999.

Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor 
após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua pu-
blicação oficial.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Romeu Queiroz, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 249, de 2005, 
de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a políti-
ca de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as 
operações de cosseguro, as contratações de seguro 
no exterior e as operações em moeda estrangeira do 
setor securitário.

Nesse sentido, estabelece, inicialmente, que o 
resseguro será regulado pelo atual órgão regulador 
de seguros, que é o Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP e fiscalizado pelo atual órgão fisca-
lizador de seguros, que é a Superintendência de Se-
guros Privados – SUSEP. 

Define, no art. 4º, três tipos de resseguradores: 
- local, com sede no País, constituído sob a forma 

de sociedade anônima; 
- admitido, com sede no exterior, mas com escri-

tório de representação no País; 
- eventual, com sede no exterior, mas sem escri-

tório de representação no País. 
Estabelece, no art. 5º, que aplicam-se aos resse-

guradores locais, observadas suas peculiaridades, as 
mesmas regras estabelecidas para as seguradoras. 

No art. 6º, define, para os resseguradores admiti-
dos e eventuais, os seguintes requisitos mínimos, que 
poderão ainda ser acrescidos de outros pelo CNSP:

- estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e inter-
nacionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil 
e que tenha dado início a tais operações há mais de 
três e cinco anos, respectivamente;

- dispor de capacidade financeira não inferior à mí-
nima estabelecida pelo órgão regulador de seguros;

- ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pela SUSEP, com 
classificação igual ou superior ao mínimo estabeleci-
do pelo CNSP; e,

- designar procurador com amplos poderes admi-
nistrativos e judiciais, inclusive para receber citações 
judiciais, domiciliado no Brasil, para quem serão en-
viadas todas as notificações.

Da mesma forma, ainda no art. 6º, parágrafo 
único, define, para os resseguradores admitidos, as 
seguintes exigências:

- manutenção de conta em moeda estran-
geira, vinculada ao órgão fiscalizador de seguros 
(SUSEP), na forma e montante definidos pelo ór-
gão regulador de seguros (CNSP) para garantia de 
suas operações no País;

- apresentação periódica de demonstrações fi-
nanceiras, na forma definida pelo CNSP.

No que se refere ao IRB – Instituto de Ressegu-
ros do Brasil, autoriza-o, expressamente, no art. 22, a 
continuar exercendo suas atividades de resseguro, sem 
qualquer solução de continuidade, independentemente 
de requerimento e autorização governamental, estando 
disposto, contudo, no parágrafo único do art. 3º, que 
o mesmo fornecerá à SUSEP cópia de seu acervo de 
dados, dentre outras informações, de forma a viabilizar 
as funções de fiscalização desse órgão.
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O PLP nº 249, de 2005, também, no seu art. 8º:
consagra a livre negociação entre segurador e 

ressegurador para a contratação de resseguro e re-
trocessão no Brasil e no exterior;

prevê a participação nessas operações de intermedi-
ário legalmente autorizado, no caso, o corretor de seguros 
especializado e habilitado, vinculado a corretora de ressegu-
ro autorizada que disponha de seguro de responsabilidade 
civil profissional, na forma definida pelo CNSP; e, 

atribui (§ 1º) ao órgão regulador a faculdade de 
fixar limite máximo a ser cedido anualmente aos res-
seguradores eventuais, o que pode ser objeto de acor-
dos internacionais. 

Ainda pela proposição sob comento:
ficam restritas às sociedades resseguradoras 

locais e admitidas, excluindo-se, portanto, das even-
tuais, as operações de resseguro relativas a seguro 
de vida por sobrevivência e previdência complementar 
(parágrafo único do art. 9º); 

garante-se ao órgão regulador (art. 10), acesso 
a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão;

garante-se reserva de mercado parcial para os 
resseguradores locais (art. 11), determinando-se às 
sociedades seguradoras a oferta de preferência para 
o equivalente a, pelo menos, sessenta por cento (60%) 
de cessão de resseguro nos dois primeiros anos, con-
tados da data da efetiva instalação no País de um mer-
cado competitivo de resseguros; e, quarenta por cento 
(40%) de cessão de resseguro a partir de dois anos, 
contados da data da efetiva instalação no País de um 
mercado competitivo de resseguros, sendo que este 
último percentual poderá ser alterado desde que res-
peitado o limite máximo de 40% (art.9º, §1º);

define-se, como “efetiva instalação de um merca-
do competitivo de resseguros” a data a partir da qual 
estará vigente a regulamentação dos requisitos para 
contratação junto a resseguradores locais, admitidos e 
eventuais, editada pelo CNSP (§3º do art. 11); e, 

permite-se ( § 2º do art. 11) às seguradoras con-
tratar resseguro no exterior quando os resseguradores 
locais não aceitarem o resseguro nas condições e pre-
ços obtidos junto a resseguradores estrangeiros, desde 
que esses resseguradores estrangeiros suportem, no 
mínimo, quarenta por cento da operação ofertada.

O PLP nº 249/05, no seu art. 12, define que o 
órgão regulador de seguros estabelecerá as diretrizes 
para as operações de resseguro, retrocessão, corre-
tagem de resseguro e escritório de representação do 
ressegurador admitido, podendo estabelecer, entre 
outras exigências: 

- cláusulas obrigatórias de instrumentos contratuais 
relativos às operações de resseguro e retrocessão; 

- prazos para formalização contratual;
- restrições quanto à realização de determinadas 

operações de cessão de risco; e, ainda,
- requisitos para limites, acompanhamento e mo-

nitoramento de operações intra-grupo. 
No seu art. 13, a proposição estabelece que os 

contratos de resseguro deverão incluir cláusula dispondo 
que, em caso de liquidação da seguradora, subsistam 
as responsabilidades do ressegurador perante a massa 
liquidanda, independentemente de os pagamentos de 
sinistros aos segurados, participantes, beneficiários ou 
assistidos haverem ou não sido realizados. 

Pelo art. 14, fica estipulado, entre outras dispo-
sições afins, principalmente que os resseguradores e 
retrocessionários não responderão diretamente perante 
o segurado, participante ou beneficiário, pelo montante 
assumido em resseguro e em retrocessão, ficando as 
cedentes que emitiram o contrato integralmente res-
ponsáveis por indenizá-los. Fica permitida, contudo, a 
inclusão de cláusula contratual de pagamento direto, 
quando tecnicamente possível, ao segurado, ao par-
ticipante ou beneficiário, da parcela de indenização 
correspondente ao resseguro em caso de insolvência, 
de decretação de liquidação ou de falência da ceden-
te, desde que o pagamento da respectiva parcela já 
não tenha sido a ele realizado pela cedente nem pelo 
ressegurador à cedente.

No art. 15 fica proibida, nos contratos com a in-
termediação de corretoras de resseguro, a inclusão 
de cláusulas que limitem ou restrinjam a relação di-
reta entre cedentes e resseguradores, vedando-se a 
concessão de poderes ou faculdades a tais corretoras 
além daqueles necessários e próprios ao desempenho 
de suas atribuições como intermediários independen-
tes na contratação do resseguro. 

O art. 16 detalha um pouco mais a atuação das 
corretoras de resseguro. 

Determina-se, no art. 17, que a aplicação dos re-
cursos das provisões técnicas e dos fundos dos resse-
guradores locais e dos recursos exigidos no País para 
garantia das obrigações dos resseguradores admitidos 
será efetuada de acordo com diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 

O art. 18 permite a realização de operações de 
seguro, resseguro e retrocessão no País em moeda 
estrangeira, ficando o CNSP e o CMN responsáveis 
por definir regras em relação a tais operações. Por 
sua vez, o parágrafo único do artigo em questão atri-
bui ao CMN a prerrogativa de disciplinar a abertura e 
a manutenção de contas em moeda estrangeira para 
o propósito daquelas operações. 



54418 Quinta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2006

De acordo com o art. 19, serão exclusivamente 
celebrados no País os seguros obrigatórios e todos os 
seguros de caráter facultativo contratados por residen-
tes, pessoas físicas, ou por pessoas jurídicas instala-
das no território nacional, independentemente da sua 
forma jurídica, nesta última hipótese para a garantia 
de riscos no País. 

Por sua vez, pelo art. 20, a contratação de se-
guros no exterior fica restrita, no caso de riscos com 
cobertura internacional, quando a vigência do seguro 
contratado se restrinja, exclusivamente, ao período em 
que o residente se encontra no exterior, desde que não 
haja oferta no País ou a contratação se dê durante a 
estada no exterior, e, no caso de riscos sem cobertura 
no País, desde que sua contratação não represente 
infração à legislação vigente. 

O art. 21 estabelece como penalidades a serem 
aplicadas pelo órgão fiscalizador de seguros às ceden-
tes, a todos os resseguradores, aos corretores e corre-
toras de seguro, de resseguro e de retrocessão, bem 
como quaisquer pessoas físicas ou jurídicas pelo não 
cumprimento das normas de resseguro e retrocessão, 
pela ordem: advertência; multa pecuniária; suspensão 
temporária de exercício da atividade; inabilitação, pelo 
prazo de 2 a 10 anos; e, o cancelamento do registro 
ou da autorização de funcionamento.

Segundo o art. 23, o sigilo de operações não po-
derá ser invocado como óbice à troca de informações 
entre o órgão fiscalizador de seguros , o Banco Central 
do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar 
– PREVIC e a Secretaria da Receita Federal, nem ao 
fornecimento de informações requisitadas pelo Minis-
tério Público, aplicando-se, no caso, as disposições da 
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, 
que “Dispõe sobre o sigilo das operações de institui-
ções financeiras e dá outras providências”.

O art. 24 dá nova redação ao art. 111 do Decreto 
– Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, estipulan-
do multas no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem aplicadas 
às sociedades seguradoras e de capitalização.

Finalmente, o art. 25 revoga a Lei nº 9.932, 
de 20 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre a 
transferência de atribuições da IRB-Brasil Ressegu-
ros S.A. – IRB-Brasil Re para a Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, e dá outras providên-
cias” sobre cuja constitucionalidade, conforme cons-
ta na justificação da proposição, pairavam dúvidas. 
Adicionalmente, revoga artigos do Decreto-Lei nº 
73/66, sendo que alguns desses artigos já haviam 
sido revogados pela Lei nº 9.932/90. 

O Projeto de Lei nº 249, de 2005, segundo o Poder 
Executivo, almeja atender a um dos princípios gerais e 
constitucionais da atividade econômica: a livre concor-
rência (art. 170, IV da CF), preocupando-se também 
em criar condições para o desenvolvimento do mercado 
de resseguros nacional, e se justifica pela necessidade 
de se estabelecer uma “política de resseguros e retro-
cessão e respectiva intermediação, regulando assim 
parte do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do 
art. 192 da Constituição Federal.” Adicionalmente, de 
se dispor “sobre operações de cosseguro, seguro no 
exterior e operações em moeda estrangeira do setor 
securitário, em função de atribuições hoje específicas 
do órgão ressegurador monopolista – IRB-Brasil Res-
seguros S.A., conforme disposições do Decreto-Lei no 
73, de 21 de novembro de 1966.”

Ainda na visão do Poder Executivo, o principal as-
pecto que seu projeto visa disciplinar “é a abertura do 
mercado de resseguros, uma vez que desde o advento 
da Emenda Constitucional no 13, de 1997, o resseguro 
deixou de ser constitucionalmente monopólio do Esta-
do. Apesar da Lei 9.932, de 1999, ter sido introduzida 
visando a transferência de atribuições de governo do 
IRB-Brasil Resseguros S.A. para a Superintendência 
de Seguros Privados, bem como a abertura desse 
mercado, sua implementação foi prejudicada, uma vez 
que pairam dúvidas quanto a sua constitucionalidade, 
diante do art. 192 da Constituição Federal, que esta-
belece que a regulamentação do Sistema Financeiro 
Nacional seja feita por Leis Complementares. Tais in-
certezas vêm prejudicando a concretização de inves-
timentos que poderiam estar sendo realizados neste 
setor, motivo pelo qual propõe-se a sua revogação e 
a introdução do regramento geral da atividade através 
de lei complementar.

Além de novos investimentos”, acredita o autor, 
“que a abertura do mercado de resseguro contribuirá 
de forma significativa para o desenvolvimento do setor 
securitário local e, consequentemente, para o desenvol-
vimento econômico e social brasileiro. A possibilidade 
de instalação de novos resseguradores trará consigo 
elementos facilitadores para a ampliação da retenção 
nacional, o incremento da capacidade de subscrição 
das seguradoras e o aperfeiçoamento dos agentes 
econômicos envolvidos, ajudando, inclusive, a elimi-
nar ineficiências hoje existentes que são importantes 
entraves ao desenvolvimento do mercado securitário 
nacional. A participação de novos agentes contribuirá 
para o aperfeiçoamento institucional, das segurado-
ras e dos próprios resseguradores locais, facilitando 
também a introdução de novos produtos. Todo esse 
movimento esperado levará à ampliação da demanda 
por especialistas no segmento, gerando novos pos-
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tos de trabalhos que, dada a qualificação específica, 
levará à ampliação da demanda acadêmica, gerando 
um círculo virtuoso”. 

Apreciado inicialmente pela Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, o Pro-
jeto de Lei Complementar nº 249, de 2005, do Poder 
Executivo, naquela Comissão, foi aprovado na forma 
de um substitutivo.

Além de alterações de redação que visaram 
tornar mais claros e precisos os dispositivos da 
proposição, as seguintes modificações foram pro-
movidas pela Comissão de desenvolvimento Eco-
nômico Indústria e Comércio:

com o entendimento de que a vigência de al-
guns dispositivos da proposição original, apenas a 
partir de regulamentação a ser editada pelo órgão 
regulador de seguros, constitui fator de incerteza, 
uma vez que, eventual atraso por parte do órgão re-
gulador nesse sentido implicaria na manutenção do 
monopólio concedido ao IRB, estabeleceu-se em 180 
dias contados da data da publicação da lei o prazo 
para que os dispositivos da proposição entrem em 
vigor. Dessa forma, entendeu-se que estaria sendo 
concedido, implicitamente, esse prazo para o órgão 
regulador editar as normas que julgar necessárias 
para o bom funcionamento desse mercado;

delimitou-se, no art. 2º, §1º, como cedentes, ape-
nas as sociedades seguradoras e os resseguradores, 
excluindo-se dessa condição a entidade de previdência 
complementar, com decorrente ajuste na redação do 
inciso III do mesmo artigo;

alterou-se o inciso IV do art. 2º, permitindo a re-
trocessão também entre resseguradores e sociedades 
seguradoras com vistas ao aproveitamento das dispo-
nibilidades dessas empresas;

foi acrescentado o § 3º ao art. 2º da proposição 
para equiparar à cedente a sociedade cooperativa au-
torizada a operar em seguros privados que contrata 
operação de resseguro;

estipulou-se, considerando que a medida repre-
sentará um incentivo adicional para que os ressegura-
dores estrangeiros venham a instalar-se no País, cons-
tituindo capital e atuando como resseguradores locais, 
que as operações de resseguro relativas a seguro de 
vida por sobrevivência e previdência complementar 
sejam realizadas somente junto aos resseguradores 
locais, por se tratarem de operações de longo prazo 
que necessitam de especial atenção por parte dos 
órgãos regulador e fiscalizador de seguros, devendo, 
portanto, serem realizadas no País;

facultou-se, no inciso III do art. 4º, ao ressegu-
rador eventual, o estabelecimento de escritório de re-
presentação no País;

suprimiu-se a exigência de que o ressegurador 
estrangeiro, admitido ou eventual, tenha dado início 
às suas operações, em seu país de origem, há mais 
de três e cinco anos, respectivamente, com o enten-
dimento de que esse dispositivo impediria que novas 
empresas resultantes de cisões ou fusões de empre-
sas já tradicionais do setor pudessem operar no Brasil 
durante a vigência desse prazo;

no art. 8º, § 2º, estabeleceu-se como intermedi-
ário da negociação, entre a cedente e o ressegurador, 
a corretora de resseguros, pessoa jurídica;

com relação ao art. 8º e ao art. 11 da proposição 
encaminhada, no que se refere, respectivamente, aos 
limites máximos anuais que poderão ser cedidos a 
resseguradores eventuais e locais, entendeu-se que 
estes deverão ser fixados pelo Poder Executivo e não 
pelo órgão regulador, tendo sido ressaltado que essa 
alteração ao mesmo tempo em que preserva a neces-
sária agilidade decisória, é necessária tendo em vista a 
relevância do assunto, que inclusive poderá depender 
de acordos internacionais;

foi proposta nova redação, no que se refere à 
preferência aos resseguradores locais de que trata o 
art. 11, de forma a aclarar essa determinação;

alterou-se a redação dos arts. 19 e 20, §2º, para acla-
rar as condições para contratação de seguros no exterior e 
estipular que leis possam dispor sobre essa contratação; 

quanto às penalidades, optou-se por fazer refe-
rência às disposições do Decreto-Lei nº 73, de 1966, e 
por proceder às alterações de redação naquele diplo-
ma legal. Elevou-se o valor mínimo da multa, antes de 
R$2.000,00 (dois mil reais) para R$10.000,00 (dez mil 
reais), e incluiu-se um parágrafo que determina que o 
recurso administrativo ali previsto ocorra mediante paga-
mento antecipado de 30% do valor da multa, de forma, 
inclusive, a compatibilizar o procedimento com aquele 
estabelecido pela Lei Complementar nº 109, de 2001, 
que trata das entidades de previdência privada;

elevou-se para trinta dias o prazo para inter-
posição de recursos administrativos ao órgão fis-
calizador de seguros;

foram incluídas, também, no Decreto – Lei nº 
73/66, disposições com vistas à responsabilizar, ad-
ministrativa e civilmente, os auditores independentes 
pelos atos praticados ou omissões incorridas no de-
sempenho de suas atividades prestadas às sociedades 
seguradoras e a resseguradores locais, estendendo-se 
essa disposição às empresas de auditoria independente 
que prestem serviços às sociedades de capitalização 
e às entidades abertas de previdência complementar, 
pois elas são também reguladas e fiscalizadas pelos 
mesmos órgãos que, respectivamente, regulam e fis-
calizam a atividade de seguros. Quanto a esses as-
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pectos, observou-se que, muito embora o Decreto-Lei 
nº 73/66 refira-se a seguros, suas disposições serão 
também aplicáveis aos resseguradores locais, nos ter-
mos estabelecidos no próprio art. 5º do PLP nº 249, de 
2005. Esse aspecto, entendeu-se, gera a necessidade 
de que parte de seus dispositivos sofra ajuste de re-
dação, como é o caso dos artigos que existem devido 
à determinação, até então vigente, de que o IRB seja 
o órgão regulador da atividade de cosseguros, resse-
guros e retrocessão;

foi revogado o art. 18 do Decreto – Lei 73/66 que 
trata da obrigatoriedade de que instituições financeiras 
como o Banco do Brasil, integrantes do sistema nacional 
de crédito rural, que concederem financiamento agrícola 
tenham de promover, concomitante e automaticamente, 
contratos de financiamento e de seguro rural. Motivou 
essa revogação o fato de que eventual indisponibilidade 
do seguro rural, ou disponibilidade com prêmios proibi-
tivos, não deve, necessariamente, se tornar um entrave 
à concessão dos respectivos financiamentos;

nesse aspecto, estipulou-se, com alteração do 
Decreto – Lei nº 73/66, que o Fundo de Estabilidade 
do Seguro Rural, atualmente no IRB – Brasil Resse-
guros S.A., passe a ser administrado pelo Ministério 
da Agricultura, tendo em vista a especialização e o co-
nhecimento daquele Ministério em assuntos relativos 
à agropecuária nacional; e,

tendo em vista que o art. 12 da Lei nº 9.932/99, 
que revogou os arts. 15, 45 e 56 a 71 do Decreto – Lei 
nº 73/66, sofreu ação direta de inconstitucionalidade, 
que argumenta, entre outros, que tal determinação 
deveria ser disposta por meio de lei complementar, 
e que em função disso, poderia existir uma situação 
de incerteza jurídica caso referido artigo viesse a ser, 
de fato, considerado como inconstitucional, e, assim, 
as revogações deixariam de ser válidas, o Relator da 
matéria na Comissão que nos antecedeu, considerou 
prudente efetuar essas mesmas revogações, além de 
outras julgadas pertinentes, no seu substitutivo. Foi 
ressaltado naquela oportunidade que, quanto a esse 
aspecto a proposição original também procedeu de 
forma similar muito embora estipulando a revogação 
de apenas parte e não a totalidade das revogações 
promovidas pela Lei nº 9.932/99;

ainda, sobre esse aspecto, tendo em vista que 
o mesmo art. 12 da Lei 9.932/99 ainda dispôs que, “a 
partir da transferência do controle acionário da IRB-
BRASIL Re”, revogam-se o caput do art. 81, o § 2º 
do art. 89, o parágrafo único do art. 100, a alínea “f” 
do art. 111 e o art. 116, do Decreto – Lei no 73, de 
21 de novembro de 1966, e que a mencionada trans-
ferência de controle acionário ainda não ocorreu, de 
maneira que esses dispositivos ainda estariam vigen-

tes atualmente, entendeu-se necessária a revogação 
dos mesmos, independentemente da ação direta de 
inconstitucionalidade existente, inclusive sobre o art. 
12 da Lei nº 9.932/99.

explicitou-se, no Substitutivo, nova redação para o 
art. 86 do Decreto-Lei nº 73/66 de modo que suas dispo-
sições sejam aplicáveis não apenas aos resseguradores 
retrocessionários mas também às seguradoras. 

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, além 
do exame de mérito, apreciar a matéria quanto à sua 
compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
Anual, em vigor neste exercício, nos termos do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados e de Norma 
Interna desta Comissão, de 29 de maio de 1996, que 
“estabelece procedimentos para o exame de compati-
bilidade ou adequação orçamentária e financeira”.

Nesse sentido, o PLP nº 249, de 2005, tem por 
escopo matéria que refoge ao universo das finanças 
públicas federais, restringindo-se a alterações na le-
gislação concernente à política de resseguro, cosse-
guro, retrocessão e sua intermediação, de seguro no 
exterior e às operações em moeda estrangeira do se-
tor securitário. Desse modo, referida proposição não 
apresenta conflitos com as normas de finanças públicas 
atualmente vigentes. Da mesma forma, a matéria sob 
análise não tem repercussão direta nos Orçamentos 
da União, eis que reveste-se de caráter essencialmen-
te normativo, sem impacto quantitativo financeiro ou 
orçamentário públicos.

As mesmas observações acima se aplicam ao 
Substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio. 

Quanto ao mérito, é inegável a relevância da 
iniciativa sob análise pela sua benéfica repercussão 
no mercado segurador como um todo, e, consequen-
temente, sobre a economia e o desenvolvimento do 
País. Seus aspectos positivos, com os quais concor-
damos, encontram-se sobejamente destacados tanto 
na mensagem encaminhada pelo Poder Executivo 
como no parecer da Comissão que nos antecedeu na 
análise desta matéria. 

Portanto, considerando os objetivos maiores 
pretendidos pelo Projeto de Lei Complementar 
nº 249, de 2005, faz-se necessário, objetivamen-
te, analisar as implicações das modificações nele 
introduzidas pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio bem como avaliar 
a pertinência de eventuais ajustes no Substitutivo 
nela aprovado.
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Nesse sentido, considerando referido Substituti-
vo um aprimoramento da proposição original do Poder 
Executivo, entendemos que o mesmo, além de even-
tuais modificações de redação, pode e deve ser ainda 
aperfeiçoado mediante: 

• alteração da redação do inciso III do art. 4º, que 
trata dos resseguradores eventuais, de modo que as 
exigências para que possam atuar em um desejado 
mercado concorrencial de resseguros se adeqüem às 
características peculiares desse tipo de ressegurador, 
da seguinte forma: 

III – ressegurador eventual: ressegurador 
sediado no exterior, com ou sem escritório de 
representação no país, que atenda aos parâ-
metros estabelecidos pelo órgão regulador de 
seguros para realizar operações de resseguro 
e retrocessão.

• alteração da redação do inciso I do art. 6º, es-
tabelecendo um prazo mínimo de experiência no ramo 
para os resseguradores admitidos e eventuais, tendo em 
vista a necessidade de se estabelecer garantia maior 
para o cumprimento dos compromissos assumidos por 
essas empresas, da seguinte forma:

I – estar constituído, segundo as leis de 
seu país de origem, para subscreve ressegu-
ros locais e internacionais nos ramos em que 
pretenda operar no Brasil e que tenha dado 
início a tais operações, no país de origem, há 
mais de cinco anos;

• exclusão, do § 1º do art. 8º, da expressão “po-
dendo ser objeto de acordos internacionais”;

• alteração da redação do caput do art. 9º de 
modo a estabelecer coerência com o disposto no in-
ciso IV do § 1º do art. 2º, que admite as seguradoras 
como participantes das operações de retrocessão, da 
seguinte forma:

Art. 9º A transferência de risco somente 
será realizada em operações:

I – de resseguro com resseguradores 
locais, admitidos ou eventuais, e 

II – de retrocessão com resseguradores 
locais, admitidos ou eventuais, ou sociedades 
seguradoras locais.

• alteração da redação do caput do art. 11 e de 
seus §§ 1º e 4º, acrescentando novo § 5º, para aclarar 
o ali disposto quanto às condições da oferta preferencial 
além de obrigar que eventual mudança no percentual 
de quarenta por cento estabelecido como preferência 
a resseguradores locais, após dois anos da respectiva 
vigência, se dê mediante lei e não a critério do Poder 
Executivo, da seguinte forma:

Art. 11. Observadas as normas do órgão 
regulador de seguros, a cedente contratará ou 
ofertará preferencialmente a resseguradores 
locais pelo menos:

............................................................... 
§ 1º. Após decorridos quatro anos da 

entrada em vigor desta Lei Complementar, o 
percentual de que trata o inciso II deste artigo 
poderá ser alterado por Lei, desde que respei-
tado o limite máximo de quarenta por cento.

...............................................................
§ 4º. Para fins de cumprimento da pre-

ferência prevista no caput e na hipótese de 
haver propostas de resseguradores admitidos 
e eventuais, a oferta preferencial mencionada 
neste artigo será realizada nas mesmas con-
dições e preços das propostas firmes dos res-
seguradores admitidos e eventuais; e median-
te o fornecimento das mesmas informações 
prestadas, aos resseguradores mencionados 
na alínea “a”. 

§ 5º. No caso de recusa, total ou parcial, 
da oferta preferencial por parte do ressegura-
dor local, a oferta somente poderá ser com-
putada para fins do cumprimento dos limites 
previstos nos incisos I e II do caput caso a 
operação seja contratada nos termos em que 
foi realizada a oferta preferencial e somente 
no montante da proposta firme prevista na 
alínea “a” do § 4º.

• Alteração da redação do antigo § 5º do art. 
11, que passa a ser o § 6º, mediante o acréscimo da 
expressão “e considerando que a preferência a res-
seguradores locais deverá levar em conta o valor do 
patrimônio líquido desses resseguradores” 

• supressão do § 2º do art. 20 convertendo-se o 
§ 1º do Substitutivo da Comissão de Economia, Indús-
tria e Comércio em parágrafo único, com o acréscimo 
de dois novos incisos (III e IV) para evidenciar as si-
tuações nas quais poderão ser contratados seguros 
nos exterior;

• transformação do art. 23 em parágrafo único 
do art. 22;

• acréscimo de novo art. 23, autorizando a União 
a oferecer aos atuais acionistas preferenciais do IRB-
Brasil Resseguros S.A. a opção de retirada do capi-
tal que mantêm investido na sociedade, desde que 
destinem esses recursos integralmente à subscrição 
de ações de empresa de resseguro sediada no País. 
Dessa forma, seguradoras nacionais interessadas no 
resseguro e já comprometidas com o capital do IRB 
poderiam constituir nova sociedade, garantindo-se 
um mercado favorecido pelas vantagens da compe-
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tição entre esta empresa e o IRB, que permaneceria 
sob controle acionário da União. Pragmaticamente, é 
preciso considerar que, embora possível, é imprová-
vel que grupos internacionais se disponham a aplicar 
recursos na constituição de resseguradores locais, 
abrindo mão das vantagens de economia de escala 
e de segurança patrimonial garantidas pela opção de 
permanecerem operando a partir dos países em que 
estão sediados;

• nova redação para o art. 24, com inclusão dos 
artigos 25 e 26, e renumeração dos demais, para ga-
rantir maior autonomia à SUSEP na fiscalização do 
setor que lhe compete. Como se encontra disposto, as 
pessoas naturais e jurídicas de que trata a presente 
proposição estão vinculadas à Lei Complementar nº 
105, de 10 de janeiro de 2001 (lei do sigilo bancário), 
sendo que as operações de seguro, resseguro, retro-
cessão, cosseguro, previdência complementar aberta 
e capitalização, submetidas à fiscalização da SUSEP, 
possuem características diversas das de outras insti-
tuições de que trata referida lei complementar. Devem, 
portanto, submeter-se a dispositivos próprios que, ao 
serem aplicados, não gerem dúvidas ou interpretações 
diversas. Atualmente a SUSEP tem encontrado dificul-
dade para obtenção da quebra do sigilo, mesmo que 
por via judicial, pois a Lei Complementar nº 105/01, 
ao permitir a quebra do sigilo, faz referência somente 
ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores 
Imobiliários. Com isso, alguns juízes entendem que 
a SUSEP não tem direito a requerer judicialmente a 
quebra do sigilo, o que tem prejudicado a sua ação de 
fiscalização mesmo diante de fortes indícios de irregu-
laridades e fraudes. 

Outro aspecto relevante é o necessário inter-
câmbio de informações entre órgãos supervisores 
complementares, como o Banco Central do Brasil e 
a Comissão de Valores Mobiliários, responsáveis por 
operações que afetam o ativo das empresas fiscali-
zadas pela SUSEP. Na mesma linha, as entidades 
que operam os serviços de custódia, liquidação e 
compensação de ativos também devem fornecer 
informações à SUSEP visando uma atuação mais 
eficaz desse órgão fiscalizador. Em contrapartida, 
deve ser facultada à Advocacia Geral da União, no 
que tange à defesa da União, receber informações 
do órgão fiscalizador de seguros, sem questiona-
mentos relativos ao sigilo;

• revogação da alínea “i” do art. 20 do Decreto-Lei 
nº 73/66, mantendo, dessa forma, coerência com a re-
vogação do art. 18 do mesmo diploma legal, aprovada 
na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio que nos antecedeu, e, finalmente,

• nova redação para o art. 27, estabelecendo a 
vigência da lei para 120 (cento e vinte) dias, contados 
da regulamentação, pelos órgãos competentes res-
pectivos, dos artigos 2º; 5º; 6º; 8º, §1º; 11º e seu § 5º; 
12; 17 e 18, parágrafo único, tendo em vista que, no 
nosso entendimento, o projeto de lei complementar 
sob comento não será exeqüível sem prévia regula-
mentação dos referidos dispositivos.

Face ao exposto, somos pela não implicação da 
matéria em aumento de despesa ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto aos seus aspectos financeiro e or-
çamentário públicos, inclusive quanto ao Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, e, quanto ao mérito, vota-
mos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 
nº 249, de 2005, e do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
ambos na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2006.– 
Deputado Francisco Dornelles, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 249, DE 2005

Dispõe sobre a política de resseguro, 
retrocessão e sua intermediação, as ope-
rações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em mo-
eda estrangeira do setor securitário, e dá 
outras providências.

Substitutivo

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Objeto

Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a 
política de resseguro, retrocessão e sua intermedia-
ção, as operações de cosseguro, as contratações de 
seguro no exterior e as operações em moeda estran-
geira do setor securitário.

CAPÍTULO II 
Da Regulação e da Fiscalização

Art. 2º. A regulação das operações de cossegu-
ro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme 
definido em lei, observadas as disposições desta Lei 
Complementar.

§1º. Para fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:
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I – cedente: a sociedade seguradora que con-
trata operação de resseguro, ou o ressegurador que 
contrata operação de retrocessão;

II – cosseguro: operação de seguro em que duas 
ou mais sociedades seguradoras, com anuência do se-
gurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos 
de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;

III – resseguro: operação de transferência de ris-
cos de uma cedente para um ressegurador, ressalvado 
o disposto no inciso IV deste parágrafo; 

IV – retrocessão: operação de transferência de riscos 
de resseguro de resseguradores para resseguradores ou 
de resseguradores para sociedades seguradoras locais.

§2º. A regulação pelo órgão de que trata o caput 
deste artigo não prejudica a atuação dos órgãos re-
guladores das cedentes, no âmbito exclusivo de suas 
atribuições, em especial no que se refere ao controle 
das operações realizadas.

§3º. Equipara-se à cedente a sociedade coope-
rativa autorizada a operar em seguros privados que 
contrata operação de resseguro, desde que a esta se-
jam aplicadas as condições impostas às seguradoras 
pelo órgão regulador de seguros.

Art. 3º. A fiscalização das operações de cosse-
guro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será 
exercida pelo órgão fiscalizador de seguros, conforme 
definido em lei, sem prejuízo das atribuições dos ór-
gãos fiscalizadores das demais cedentes.

Parágrafo único. Ao órgão fiscalizador de seguros, 
no que se refere aos resseguradores, intermediários e 
suas respectivas atividades, caberão as mesmas atri-
buições que detém para as sociedades seguradoras, 
corretores de seguros e suas respectivas atividades.

CAPÍTULO III 
Dos Resseguradores

SEÇÃO I 
Da Qualificação

Art. 4º. As operações de resseguro e retroces-
são podem ser realizadas junto aos seguintes tipos 
de resseguradores:

I – ressegurador local: ressegurador sediado no 
País, constituído sob a forma de sociedade anônima, 
tendo por objeto exclusivo a realização de operações 
de resseguro e retrocessão;

II – ressegurador admitido: ressegurador sedia-
do no exterior, com escritório de representação no 
País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de 
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como 
tal no órgão fiscalizador de seguros, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão; e,

III – ressegurador eventual: ressegurador sediado 
no exterior, com ou sem escritório de representação no 
País, que atenda aos parâmetros estabelecidos pelo 
órgão regulador de seguros para realizar operações 
de resseguro e retrocessão.

SEÇÃO II 
Das Regras Aplicáveis

Art. 5º. Aplicam-se aos resseguradores locais, 
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, 
operacionais e de risco da atividade e as disposições 
do órgão regulador de seguros:

I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, e as demais leis aplicáveis às sociedades segu-
radoras, inclusive as que se referem à intervenção e 
liquidação de empresas, mandato e responsabilidade 
de administradores; e

II – as regras estabelecidas para as sociedades 
seguradoras.

Art. 6º. O ressegurador admitido ou eventual de-
verá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – estar constituído, segundo as leis de seu país 
de origem, para subscrever resseguros locais e inter-
nacionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil 
e que tenha dado início a tais operações, no país de 
origem, há mais de cinco anos;

II – dispor de capacidade econômica e financeira 
não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regula-
dor de seguros brasileiro;

III – ser portador de avaliação de solvência, por 
agência classificadora reconhecida pelo órgão fiscali-
zado r de seguros brasileiro, com classificação igualou 
superior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro;

IV – designar procurador, domiciliado no Brasil, 
com amplos poderes administrativos e judiciais, inclu-
sive para receber citações para quem serão enviadas 
todas as notificações, e,

V – outros requisitos que venham a ser fixados 
pelo órgão regulador de seguros brasileiro.

Parágrafo único. Constituem-se ainda requisitos 
para os resseguradores admitidos:

I – manutenção de conta em moeda estran-
geira, vinculada ao órgão fiscalizado r de seguros 
brasileiro, na forma e montante definido pelo órgão 
regulador de seguros brasileiro para garantia de 
suas operações no País; 

II – apresentação periódica de demonstrações 
financeiras, na forma definida pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro.

Art. 7º. A taxa de fiscalização a ser paga pelos 
resseguradores locais e admitidos será estipulada na 
forma da lei.
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CAPÍTULO IV 
Dos Critérios Básicos de Cessão

Art. 8º. A contratação de resseguro e retrocessão 
no País ou no exterior será feita mediante negociação 
direta entre a cedente e o ressegurador ou por meio 
de intermediário legalmente autorizado.

§ 1º. O limite máximo que poderá ser cedido anu-
almente a resseguradores eventuais será fixado pelo 
Poder Executivo. 

§ 2º. O intermediário de que trata o caput deste 
artigo é a corretora autorizada de resseguros, pessoa 
jurídica, que disponha de contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil profissional, na forma definida pelo 
órgão regulador de seguros, e que tenha como res-
ponsável técnico o corretor de seguros especializado 
e devidamente habilitado.

Art. 9º A transferência de risco somente será re-
alizada em operações:

I – de resseguro com resseguradores locais, ad-
mitidos ou eventuais, e 

II – de retrocessão com resseguradores locais, admi-
tidos ou eventuais, ou sociedades seguradoras locais.

§ 1º. As operações de resseguro relativas a seguro 
de vida por sobrevivência e previdência complementar 
são exclusivas de resseguradores locais.

§ 2º. O órgão regulador de seguros poderá es-
tabelecer limites e condições para a retrocessão de 
riscos referentes às operações mencionadas no § 1º 
deste artigo.

Art. 10. O órgão fiscalizador de seguros terá aces-
so a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, 
inclusive os celebrados no exterior, sob pena de ser 
desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do 
contrato de resseguro e de retrocessão.

Art. 11. Observadas as normas do órgão regulador 
de seguros, a cedente contratará ou ofertará preferen-
cialmente a resseguradores locais para pelo menos:

I – sessenta por cento de sua cessão de resse-
guro, nos dois primeiros anos após a entrada em vigor 
desta Lei Complementar; e,

II – quarenta por cento de sua cessão de resse-
guro, após decorridos dois anos da entrada em vigor 
desta Lei Complementar.

§ 1º. Após decorridos quatro anos da entrada 
em vigor desta Lei Complementar, o percentual de 
que trata o inciso II deste artigo poderá ser alterado 
por Lei, desde que respeitado o limite máximo de qua-
renta por cento.

§2º. A preferência mencionada no caput deste 
artigo será calculada em relação à totalidade dos ris-
cos cedidos anualmente pela cedente.

§3º. Além das cessões contratadas junto aos res-
seguradores locais, a cedente também poderá consi-
derar, para efeito do cumprimento dos limites referidos 
nos incisos I e II deste artigo, a oferta preferencial não 
aceita por ressegurador local, sendo vedada a dupla 
contagem.

§ 4º. Para fins de cumprimento da preferência 
prevista no caput e na hipótese de haver propostas de 
resseguradores admitidos e eventuais, a oferta prefe-
rencial mencionada neste artigo será realizada:

a) nas mesmas condições e preços das 
propostas firmes dos resseguradores admiti-
dos e eventuais; e

b) mediante o fornecimento das mesmas 
informações prestadas aos resseguradores 
mencionados na alínea “a”.

§ 5º. No caso de recusa, total ou parcial, da oferta 
preferencial por parte do ressegurador local, a oferta 
somente poderá ser computada para fins do cumpri-
mento dos limites previstos nos incisos I e II do caput 
caso a operação seja contratada nos termos em que foi 
realizada a oferta preferencial e somente no montante 
da proposta firme prevista na alínea “a” do § 4º.

§ 6º. O órgão regulador de seguros estipulará re-
gras complementares para o cumprimento do disposto 
neste artigo, inclusive definindo condições e limites 
para operações de retrocessão referentes a cessões 
de resseguro obtidas por meio de ofertas consideradas 
preferenciais nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo, 
e considerando que a preferência a resseguradores 
locais deverá levar em conta o valor do patrimônio lí-
quido desses resseguradores.

CAPÍTULO V 
Das Operações

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais

Art. 12. O órgão regulador de seguros estabele-
cerá as diretrizes para as operações de resseguro, de 
retrocessão e de corretagem de resseguro e para a 
atuação dos escritórios de representação dos resse-
guradores admitidos, observadas as disposições desta 
Lei Complementar.

Parágrafo único. O órgão regulador de seguros 
poderá estabelecer:

I – cláusulas obrigatórias de instrumentos contratu-
ais relativos às operações de resseguro e retrocessão;

II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determi-

nadas operações de cessão de risco;
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IV – requisitos para limites, acompanhamento e 
monitoramento de operações intragrupo; e

V – requisitos adicionais aos mencionados nos 
incisos I a IV deste artigo.

Art. 13. Os contratos de resseguro deverão incluir 
cláusula dispondo que, em caso de liquidação da ce-
dente, subsistem as responsabilidades do ressegura-
dor perante a massa liquidanda, independentemente 
de os pagamentos de indenizações ou benefícios aos 
segurados, participantes, beneficiários ou assistidos 
haverem ou não sido realizados pela cedente, ressal-
vados os casos enquadrados no art. 14.

Art. 14. Os resseguradores e os seus retroces-
sionários não responderão diretamente perante o se-
gurado, participante, beneficiário ou assistido pelo 
montante assumido em resseguro e em retrocessão, 
ficando as cedentes que emitiram o contrato integral-
mente responsáveis por indenizá-Ios.

Parágrafo único. Na hipótese de insolvência, de 
decretação de liquidação ou de falência da cedente, é 
permitido o pagamento direto ao segurado, participan-
te, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização 
ou benefício correspondente ao resseguro, desde que 
o pagamento da respectiva parcela não tenha sido re-
alizado ao segurado pela cedente nem pelo ressegu-
rador à cedente, quando:

I – o contrato de resseguro for considerado facultati-
vo na forma definida pelo órgão regulador de seguros;

II – nos demais casos, se houver cláusula con-
tratual de pagamento direto.

Art. 15. Nos contratos com a intermediação de 
corretoras de resseguro, não poderão ser incluídas 
cláusulas que limitem ou restrinjam a relação direta en-
tre as cedentes e os resseguradores, nem se poderão 
conferir poderes ou faculdades a tais corretoras além 
daqueles necessários e próprios ao desempenho de 
suas atribuições como intermediários independentes 
na contratação do resseguro.

Art. 16. Nos contratos a que se refere o art. 15 é 
obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação, defi-
nindo se a corretora está ou não autorizada a receber os 
prêmios de resseguro, ou a coletar o valor correspondente 
às recuperações de indenizações ou benefícios.

Parágrafo único. Estando a corretora autorizada ao 
recebimento ou à coleta a que se refere o caput deste 
artigo, os seguintes procedimentos serão observados:

I – o pagamento do prêmio à corretora libera a 
cedente de qualquer responsabilidade pelo pagamento 
efetuado junto ao ressegurador; e,

II – o pagamento de indenização ou benefício à 
corretora só libera o ressegurador quando efetivamente 
recebido pela cedente.

Art. 17. A aplicação dos recursos das provisões 
técnicas e dos fundos dos resseguradores locais e 
dos recursos exigidos no País para garantia das obri-
gações dos resseguradores admitidos será efetuada 
de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário 
Nacional – CMN. 

SEÇÃO II 
Das Operações em Moeda Estrangeira

Art. 18. O seguro, o resseguro e a retrocessão 
poderão ser efetuados no País em moeda estrangei-
ra, observadas a legislação que rege operações des-
ta natureza, as regras fixadas pelo CMN e as regras 
fixadas pelo órgão regulador de seguros.

Parágrafo único. O CMN disciplinará a abertura e 
manutenção de contas em moeda estrangeira, tituladas 
por sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
resseguradores admitidos e corretoras de resseguro.

SEÇÃO III 
Do Seguro no País e no Exterior

Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no 
País, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei 
Complementar:

I – os seguros obrigatórios; e
II – os seguros não obrigatórios contratados por pes-

soas naturais residentes no País ou por pessoas jurídicas 
domiciliadas no território nacional, independentemente 
da forma jurídica, para garantia de riscos no País.

Art. 20. A contratação de seguros no exterior por 
pessoas naturais residentes no País ou por pessoas 
jurídicas domiciliadas no território nacional é restrita 
às seguintes situações:

I – cobertura de riscos para os quais não exista 
oferta de seguro no País, desde que sua contratação 
não represente infração à legislação vigente;

II – cobertura de riscos no exterior em que o se-
gurado seja pessoa natural residente no País, para 
o qual a vigência do seguro contratado se restrinja, 
exclusivamente, ao período em que o segurado se 
encontrar no exterior;

III – seguros que sejam objeto de acordos inter-
nacionais referendados pelo Congresso Nacional; e,

IV – seguros que, pela legislação em vigor, na 
data de publicação desta lei complementar, tiverem 
sido contratados no exterior.

Parágrafo único. Pessoas jurídicas poderão 
contratar seguro no exterior para cobertura de ris-
cos no exterior, informando essa contratação ao 
órgão fiscalizador de seguros brasileiro no prazo e 
nas condições determinadas pelo órgão regulador 
de seguros brasileiro.
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CAPÍTULO VI 
Do Regime Disciplinar

Art. 21. As cedentes, os resseguradores locais, 
os escritórios de representação de ressegurador admi-
tido, os corretores e corretoras de seguro, resseguro e 
retrocessão e os prestadores de serviços de auditoria 
independente, bem como quaisquer pessoas naturais 
ou jurídicas que descumprirem as normas relativas à 
atividade de resseguro, retrocessão e corretagem de 
resseguros, estarão sujeitas às penalidades previstas 
nos arts. 108, 111, 112 e 128 do Decreto – Lei nº 73, 
de 21 de novembro de 1966, aplicadas pelo órgão 
fiscalizador de seguros, conforme normas do órgão 
regulador de seguros.

Parágrafo único. As infrações a que se refere o 
caput deste artigo serão apuradas mediante processo 
administrativo regido em consonância com o art. 118 
do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais

Art. 22. O IRB-Brasil Resseguros S.A. fica auto-
rizado a continuar exercendo suas atividades de res-
seguro e de retrocessão, sem qualquer solução de 
continuidade, independentemente de requerimento 
e autorização governamental, qualificando-se como 
ressegurador local.

Parágrafo único. O IRB-Brasil Resseguros S.A. 
fornecerá ao órgão fiscalizador da atividade de seguros 
informações técnicas e cópia de seu acervo de dados e 
de quaisquer outros documentos ou registros que este 
órgão fiscalizador julgue necessários para o desem-
penho das funções de fiscalização das operações de 
seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão.

Art. 23. Fica a União autorizada a oferecer aos 
acionistas preferenciais do IRB-Brasil Resseguros 
S.A., mediante competente deliberação societária, a 
opção de retirada do capital que mantêm investido na 
sociedade, com a finalidade exclusiva de destinar tais 
recursos integralmente à subscrição de ações de em-
presa de resseguro sediada no País.

Art. 24. O órgão fiscalizador de seguros fornecerá 
à Advocacia-Geral da União as informações e os do-
cumentos necessários à defesa da União nas ações 
em que seja parte.

Art. 25. O órgão fiscalizador de seguros, instaura-
do inquérito administrativo, poderá solicitar à autoridade 
judiciária competente o levantamento do sigilo junto às 
instituições financeiras de informações e documentos 
relativos a bens, direitos e obrigações de pessoa física 
ou jurídica submetida ao seu poder fiscalizador.

Parágrafo único. O órgão fiscalizador de seguros, o 
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobili-
ários manterão permanente intercâmbio de informações 
acerca dos resultados das inspeções que realizarem, 
dos inquéritos que instaurarem e das penalidades que 
aplicarem, sempre que as informações forem neces-
sárias ao desempenho de suas atividades.

Art. 26. As câmaras e os prestadores de serviços 
de compensação e de liquidação autorizados a funcio-
nar pela legislação em vigor, bem como as instituições 
autorizadas à prestação de serviços de custódia pela 
Comissão de Valores Mobiliários, fornecerão ao órgão 
fiscalizador de seguros, desde que por ele declaradas 
necessárias ao exercício de suas atribuições, as infor-
mações que possuam sobre as operações:

I – dos fundos de investimento especialmente 
constituídos para a recepção de recursos das socieda-
des seguradoras, de capitalização e entidades abertas 
de previdência complementar; e

II – dos fundos de investimento, com patrimônio 
segregado, vinculados exclusivamente a planos de 
previdência complementar ou a seguros de vida com 
cláusula de cobertura por sobrevivência, estruturados 
na modalidade de contribuição variável, por elas co-
mercializados e administrados.

Art. 27. Os arts. 8º, 16, 32, 86, 88, 96, 100, 108, 
111 e 112 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ...................................................
......... ................................................... ...........

c) dos resseguradores;
......................................................”(NR)
“Art. 16. ..................................................

.................... ...................................................
Parágrafo único. O Fundo será adminis-

trado pelo Ministério da Agricultura, e seus re-
cursos aplicados segundo o estabelecido pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art. 32. ..................................................
......... ................................................... ...........

VI – delimitar o capital das sociedades 
seguradoras e dos resseguradores;

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

VIII – disciplinar as operações de cos-
seguro; 

IX – (revogado);
...............................................................

.......... .................................................. ...........
XIII – (revogado);
.....................................................”(NR).
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“Art. 86. Os segurados e beneficiários 
que sejam credores por indenização ajustada 
ou por ajustar têm privilégio especial sobre 
reservas técnicas, fundos especiais ou provi-
sões garantidoras das operações de seguro, 
de resseguro e de retrocessão.

Parágrafo único. Após o pagamento aos 
segurados e beneficiários mencionados no 
caput deste artigo, o privilégio citado será 
conferido, relativamente aos fundos especiais, 
reservas técnicas ou provisões garantidoras 
das operações de resseguro e de retrocessão, 
às sociedades seguradoras e, posteriormente, 
aos resseguradores.” (NR)

“Art. 88. As sociedades seguradoras e 
os resseguradores obedecerão às normas e 
instruções dos órgãos regulador e fiscalizador 
de seguros sobre operações de seguro, cosse-
guro, resseguro e retrocessão, bem como Ihes 
fornecerão dados e informações atinentes a 
quaisquer aspectos de suas atividades.

Parágrafo único. Os inspetores e funcio-
nários credenciados do órgão fiscalizador de 
seguros terão livre acesso às sociedades segu-
radoras e aos resseguradores, deles podendo 
requisitar e apreender livros, notas técnicas e 
documentos, caracterizando-se como emba-
raço à fiscalização, sujeito às penas previstas 
neste Decreto-Lei, qualquer dificuldade oposta 
aos objetivos deste artigo.” (NR)

“Art. 96...................................................
......... ................................................... ...........

c) acumular obrigações vultosas devidas 
aos resseguradores, a juízo do órgão fiscaliza-
dor de seguros, observadas as determinações 
do órgão regulador de seguros;

.....................................................” (NR).
“Art.100..................................................

......... ................................................... ...........
c) a relação dos créditos da Fazenda 

Pública e da Previdência Social;
...............................................................
Parágrafo único. (revogado).” (NR)
“Art. 108. A infração às normas referentes 

às atividades de seguro, cosseguro e capita-
lização sujeita, na forma definida pelo órgão 
regulador de seguros, a pessoa natural ou ju-
rídica responsável às seguintes penalidades 
administrativas, aplicadas pelo órgão fiscali-
zador de seguros:

I – advertência;

II – suspensão do exercício das atividades 
ou profissão abrangidas por este Decreto-Lei 
pelo prazo de até cento e oitenta dias;

III – inabilitação, pelo prazo de dois a 
dez anos, para o exercício de cargo ou função 
no serviço público e em empresas públicas, 
sociedades de economia mista e respectivas 
subsidiárias, entidades de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização, insti-
tuições financeiras, sociedades seguradoras 
e resseguradores;

IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e

V – suspensão para atuação em um ou 
mais ramos de seguro ou resseguro.

§ 1º. A penalidade prevista no inciso IV 
deste artigo será imputada ao agente respon-
sável, respondendo solidariamente o ressegu-
rador ou a sociedade seguradora ou de capi-
talização, assegurado o direito de regresso, e 
poderá ser aplicada cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II, III ou 
V deste artigo.

§ 2º. Das decisões do órgão fiscalizador de 
seguros caberá recurso, no prazo de trinta dias, 
com efeito suspensivo, ao órgão competente.

§ 3º. O recurso a que se refere o § 2º des-
te artigo, na hipótese do inciso IV deste artigo, 
somente será conhecido se for comprovado 
pelo requerente o pagamento antecipado, em 
favor do órgão fiscalizador de seguros, de trinta 
por cento do valor da multa aplicada.

§ 4º. Julgada improcedente a aplicação 
da penalidade de multa, o órgão fiscalizador 
de seguros devolverá, no prazo máximo de 90 
dias a partir de requerimento da parte interes-
sada, o valor depositado.

§ 5º. Em caso de reincidência, a multa 
será agravada até o dobro em relação à multa 
anterior, conforme critérios estipulados pelo 
órgão regulador de seguros.” (NR)

“Art.111. Compete ao órgão fiscalizador 
de seguros expedir normas sobre relatórios 
e pareceres de prestadores de serviços de 
auditoria independente aos resseguradores, 
às sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar.

§ 1º. Os prestadores de serviços de au-
ditoria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades de 
capitalização e às entidades abertas de previ-
dência complementar responderão, civilmente, 
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pelos prejuízos que causarem a terceiros em 
virtude de culpa ou dolo no exercício das fun-
ções previstas neste artigo.

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no ca-
put deste artigo, os prestadores de servi-
ços de auditoria independente responderão 
administrativamente perante o órgão fisca-
lizador de seguros pelos atos praticados 
ou omissões em que houverem incorrido 
no desempenho das atividades de audito-
ria independente aos resseguradores, às 
sociedades seguradoras, às sociedades 
de capitalização e às entidades abertas de 
previdência complementar.

§ 3º. Instaurado processo administrativo 
contra resseguradores, sociedades segurado-
ras, sociedades de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar, o órgão 
fiscalizador poderá, considerada a gravidade 
da infração, cautelarmente, determinar a es-
sas empresas a substituição do prestador de 
serviços de auditoria independente.

§ 4º. Apurada a existência de irregulari-
dade cometida pelo prestador de serviços de 
auditoria independente mencionado no caput 
deste artigo, serão a ele aplicadas as penalida-
des previstas no art. 108 deste Decreto-Lei.

§ 5º. Quando as entidades auditadas 
relacionadas no caput deste artigo forem re-
guladas ou fiscalizadas pela Comissão da 
Valores Mobiliários ou pelos demais órgãos 
reguladores e fiscalizadores, o disposto nes-
te artigo não afastará a competência desses 
órgãos para disciplinar e fiscalizar a atuação 
dos respectivos prestadores de serviço de au-
ditoria independente e para aplicar, inclusive a 
esses auditores, as penalidades previstas na 
legislação própria.” (NR)

“Art. 112. Às pessoas que deixarem de 
contratar os seguros legalmente obrigatórios, 
sem prejuízo de outras sanções legais, será 
aplicada multa de:

I – o dobro do valor do prêmio, quando 
este for definido na legislação aplicável; e 

II – nos demais casos, o que for maior 
entre dez por cento da importância segurável 
ou R$ 1.000,00 (um mil reais).” (NR)

Art. 28. Ficam revogados os arts. 6º; 15; 18; 20, 
alínea “i”; 23; 42; 44; 45; 55, §4º; 56 a 71; 79, alínea 
“c” e § 1º; 81; 82; 89, § 2º; 114 e 116 do Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, e a Lei nº 9.932, 
de 20 de dezembro de 1999.

Art. 29. Esta Lei Complementar entrará em vigor 
após decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da 
regulamentação, pelos órgãos competentes respecti-
vos, dos artigos 2º; 5º; 6º, 8º, § 1º; 11 e seu § 6º; 12; 
17 e 18, parágrafo único.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2006. 
– Deputado Francisco Dornelles, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
não implicação da matéria em aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do Projeto deLei Complementar nº 249/2005 
e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; e, no mérito, pela 
aprovação do PLP nº 249/2005 e do Substitutivo da 
CDEIC, com Substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Francisco Dornelles.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Moreira Franco, Presidente; Pedro Novais, Vig-

natti e Luiz Carlos Hauly, Vice-Presidentes; Albérico 
Filho, Antonio Cambraia, Armando Monteiro, Arnaldo 
Madeira, Carlito Merss, Carlos Willian, Eduardo Cunha, 
Enivaldo Ribeiro, Fernando Coruja, Francisco Dornel-
les, Geddel Vieira Lima, Gonzaga Mota, José Carlos 
Machado, José Pimentel, Mussa Demes, Pauderney 
Avelino, Reinhold Stephanes, Roberto Brant, Dra. Clair, 
Humberto Michiles, Júlio Cesar e Sandra Rosado.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Moreira Franco, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 249, 
de 2005, de autoria Do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a política de resseguros, cosseguro, retroces-
são e sua intermediação, de seguro no exterior e as 
operações em moeda estrangeira do setor securitário, 
e dá outras providências.

O referido Projeto “visa disciplinar a abertura do 
mercado de resseguros”, que deixou de ser monopólio 
da União desde 1997.

A proposição foi apreciada pelas Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
de Finanças e Tributação, que concluíram, no mérito, 
por sua aprovação.

A matéria vem a esta Comissão para análise 
acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Quanto à constitucionalidade, o referido proje-
to vai ao encontro do art. 192 da Carta Política, que 
estabelece que lei complementar regulará o sistema 
financeiro nacional, inclusive quanto à participação do 
capital estrangeiro nas instituições que o integram.

A emenda constitucional nº 13, de 1996, retirou do 
art.192, II a expressão “órgão oficial ressegurador”, fazendo 
cessar o monopólio de resseguros anteriormente previs-
to na Carta Magna. O fato de, posteriormente, a emenda 
constitucional nº 40, de 2003, revogar todos os incisos do 
referido artigo não significa que tenha havido represtinação; 
ao contrário, reforçou a quebra do monopólio.

Note-se que, agora, se adotou o instrumento 
correto para regular o assunto, Lei Complementar à 
Constituição, e não lei ordinária, como ocorreu com a 
lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, adequada-
mente revogada.

Não se vislumbram vícios de inconstitucionalidade 
ou de injuridicidade da proposta e dos pareceres das 
Comissões de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
e de Finanças e Tributação.

A técnica legislativa empregada no projeto de lei 
em exame, por sua vez, encontra-se de acordo com 
os ditames da Lei Complementar no 95, de 26 de feve-
reiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar no 107, de 26 de abril de 2001.

Pelo exposto, somos pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 
Complementar nº 249, de 2005, do substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do 
substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2006. – 
Deputado Fleury, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 
249/2005, do Substitutivo da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio e do Substi-
tutivo da Comissão Finanças e Tributação, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, Mendonça Pra-

do – Vice-Presidente, André de Paula, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Colbert Martins, Darci Coelho, Edna 
Macedo, João Almeida, João Campos, Luiz Couto, Luiz 
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ri-
beiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Landim, 
Professor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Rober-
to Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Miranda, 

Vicente Arruda, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, André 
Zacharow, Antônio Carlos Biffi, Carlos Abicalil, Coronel 
Alves, Custódio Mattos, Fernando Coruja, Fleury, Iara 
Bernardi, João Paulo Gomes da Silva, José Pimentel, 
Luciano Zica, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Bene-
vides, Pastor Francisco Olímpio e Vieira Reis.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.791-C, DE 1999 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Institui o Dia Nacional dos Surdos; ten-
do pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação (relatora: 
DEP. TETÉ BEZERRA); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. FLÁVIO ARNS) e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. BOSCO COSTA).

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Educação e Cultura; 
e de Constituição e Justiça e de Redação 
(ART. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe institui o Dia Na-
cional dos Surdos, a ser comemorado anualmente no 
dia 26 de setembro.

Em sua justificação, o nobre autor ressalta que a 
população surda do Brasil representa 2% das pesso-
as portadoras de deficiência no País. Lembra que es-
tas pessoas têm tido uma participação cada vez mais 
efetiva na sociedade, inclusive no mercado de traba-
lho. Esclarece que a Federação Mundial dos Surdos 
já celebra o dia do surdo internacionalmente a cada 
30 de setembro e que a proposição tem o escopo de 
criar uma data nacional coincidente com aquela da 
inauguração da primeira escola para surdos no Brasil, 
Instituto Nacional de Educação de Surdos, ocorrida em 
1857 no Rio de Janeiro. 

A matéria é de competência conclusiva das co-
missões, de acordo com os ditames do art. 24, II do 
Regimento Interno. Tramita em regime ordinário e foi dis-
tribuída, no mérito, à Comissão de Seguridade Social e 
Família e à Comissão de Educação, Cultura e desporto, 
que a aprovaram unanimemente sem emendas.

É o relatório. 
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II – Voto do Relator

Conforme o mandamento regimental (art. 32, IV, 
a e art. 54), cumpre que esta Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 1.791, de 1999.

O projeto atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União, 
às atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa 
parlamentar. Também foram respeitadas as demais 
normas constitucionais de cunho material.

Quanto ao aspecto de juridicidade, há de se afir-
mar que o projeto foi elaborado em conformidade com 
o ordenamento jurídico em vigor.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
no texto do projeto nos parece acertada e, indubita-
velmente, estão em acordo com as determinações 
impostas pela Lei Complementar nº 95, de 1998 – al-
terada pela Lei Complementar nº 107/2001 – que trata 
da elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 1.791, de 1999.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2004. 
Deputado Bosco Costa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 1.791-B/1999, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Bosco Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Biscaia, 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Bosco Costa, Colbert 
Martins, Darci Coelho, Humberto Michiles, Jamil Murad, 
João Almeida, João Campos, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piauhylino, 
Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair 
Cunha, Paes Landim, Paulo Magalhães, Professor 
Irapuan Teixeira, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, 
Almir Moura, André Zacharow, Ann Pontes, Cabo Jú-
lio, Fernando Coruja, Fleury, Herculano Anghinetti, 
João Paulo Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José 
Pimentel, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Pastor 
Francisco Olímpio, Pauderney Avelino, Paulo Afonso 
e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.

PROJETO DE LEI Nº 986-A, DE 2003 
(Da Sra. Maria do Rosário)

Acrescenta o art. 237 – A à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; ten-
do pareceres: da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação deste, e do 
PL 2689/2003, apensado, com substitutivo 
(relator: DEP. GERALDO RESENDE) e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do PL 2689/2003, apensa-
do, com substitutivo; e pela constitucionali-
dade, juridicidade, falta de técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família 
(relatora: DEP. ZULAIÊ COBRA).

Despacho: Às Comissões de Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Se-
guridade Social e Família e Constituição e Justiça 
e de Cidadania

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

I – Relatório

O Projeto em epígrafe visa à criação de tipo pe-
nal novo, criminalizando a conduta chamada “tráfico de 
criança ou adolescente”. Tal crime, com penas gravíssi-
mas, segundo a Nobre Autora, constituiria real medida 
de proteção à família, concretizando o mandamento 
constitucional de priorizar os direitos da criança e do 
adolescente de forma absoluta.

O Projeto em apenso, de Autoria da Deputada 
Ann Pontes, busca acrescentar ao ECA um Art. 244-B 
, que tipifica a conduta de tráfico de criança ou ado-
lescente para fins de exploração sexual.

A matéria é de competência final do Plenário da 
Câmara dos Deputados.

II – Voto do Relator

Os Projetos realmente cuidam de matérias que de-
vem ser preocupação imediata do Legislador. A cada dia 
noticiam-se mais e mais barbaridades cometidas contra 
crianças e adolescentes, desde os que se encontram 
em condições subumanas de trabalho, que chegam à 
escravização, até os que são levados às famigeradas 
indústrias da prostituição e da pornografia.
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Já foram flagradas diversas “organizações” de 
criminosos envolvidos com o recrutamento e tráfico 
de jovens em nosso país. É hora de nossa legislação 
penal ocupar-se do fenômeno, tratando-o como um 
dos mais graves crimes que possa haver. 

A proposta principal apresentada tem o mérito 
de buscar abranger os fenômenos que compõem o 
tráfico, que não se restringe a um ato, mas sim a um 
encadeamento deles, implicando normalmente a ação 
de diversos agentes. 

Há alguns pontos que precisam ser sopesados, 
por exemplo, talvez a melhor definição de conduta não 
fosse exatamente “rapto”, mas sim “subtração”, que 
são diferentes condutas em direito penal. Também 
haveria que se estudar as penas e seu agravamen-
to pelo sistema de dosimetria geral, para verificar se 
não estaria havendo diminuição de pena, ao invés de 
aumento, pela comparação com normas do Código 
Penal. Tais observações, porém, só fazemos aqui de 
passagem, pois não se trata de competência desta 
Comissão, mas sim da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação.

Sobre a proposição apensada, à primeira vista, 
pode parecer tratar-se de matéria idêntica, mas en-
quanto o Projeto principal cuida do tráfico em geral, o 
apensado cuida do tráfico especificamente para fins 
de exploração sexual. Parece-nos adequado apenar 
ambas as modalidades, sendo a prevista no apenso 
caso de agravamento da pena.

Estritamente no que tange ao mérito que cabe 
a esta Comissão tratar, ambos os projetos devem 
ser aprovados, especialmente porque atendem a 
exigências da realidade social de proteção à famí-
lia e aos jovens, bem como concretizam medidas 
preconizadas em tratado internacional de que o 
Brasil é signatário.

Optamos por apresentar Substitutivo, não só 
porque seria necessário definir a redação de ambas 
as proposições em um texto único, mas também por-
que cremos que a iniciativa legislativa sobre a maté-
ria também recomenda necessária alteração no Art. 
237 do ECA.

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de 
Lei 986/2003 e do Projeto de Lei 2689/2003, na forma 
do Substitutivo que apresento.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2004. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 986, DE 2003 

Tipifica os crimes de tráfico de criança ou ado-
lescente e do tráfico de criança ou adolescente para 
fins de exploração sexual. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei tipifica os crimes de tráfico de 

criança ou adolescente e do tráfico de criança ou ado-
lescente para fins de exploração sexual e amplia a pena 
do crime de subtração de criança ou adolescente.

Art. 2º O Art. 237 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 237 – Subtrair criança ou adolescen-
te ao poder de quem o tem sob sua guarda 
em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim 
de colocação em lar substituto:

Pena – Reclusão de 6 (seis) a 10 (dez 
anos) e multa.

Art. 3º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, passa a vigorar acrescida dos seguin-
tes dispositivos:

“Art. 237-A Promover ou facilitar o tráfico, 
subtração, recrutamento, transporte ou aloja-
mento de criança ou adolescente, retirando-o 
do meio familiar e comunitário e transferindo-o 
sem autorização legal.

Pena – reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) 
anos e multa.

Parágrafo único – Se há emprego de 
violência, grave ameaça ou fraude a pena é 
aumentada de um terço. ”

“ Art. 244-B Promover ou facilitar a en-
trada ou circulação, em território nacional, 
ou a saída para o exterior, de criança ou 
adolescente para fins de prostituição ou ex-
ploração sexual:

Pena – reclusão de 8 ( oito) a 12 (doze) 
anos e multa. “ 

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

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2004. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemen-
te pela aprovação do Projeto de Lei nº 986/2003, e do 
Projeto de Lei nº 2689/2003, apensado, com substi-
tutivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Geraldo Resende. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, 

Dr. Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Pre-
sidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
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Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 
de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes. 

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Encontram-se nesta Comissão para análise acer-
ca de sua constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e quanto ao mérito nos termos regimentais o 
Projeto de Lei no 986, de 2003, de iniciativa da Depu-
tada Maria do Rosário, e o Projeto de Lei no 2.689, de 
2003, de iniciativa da Deputada Ann Pontes, que foi 
apensado àquele para fins de tramitação.

O Projeto de Lei no 986, de 2003, cuida de inserir no 
texto 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, o art. 237-A, que tipificaria a conduta de se 
promover ou facilitar o tráfico de criança ou adolescente 
então definida no § 2o como a prática de rapto, recrutamen-
to, transporte, alojamento ou recolhimento de criança ou 
adolescente com a finalidade de realizar sua transferência 
do meio familiar e comunitário para outra localidade. Esta-
belece-se, como penas para tal crime, reclusão de quatro a 
seis anos e multa e, havendo emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, reclusão de seis a dez anos, além da 
correspondente à violência praticada.

E, com a apresentação do Projeto de Lei no 2.689, 
de 2003, busca-se inserir no texto da referida lei o art. 
244-B, que tipificaria a conduta de se promover ou fa-
cilitar a entrada ou a circulação em território nacional 
ou ainda a saída dele para o exterior de criança ou 
adolescente para fins de prostituição ou exploração 
sexual. Para tal crime, prevê-se as penas de reclusão 
de quatro a dez anos e multa.

Verifica-se que ambos os projetos de lei em ques-
tão foram apreciados no âmbito da Comissão de Se-
guridade Social e Família, tendo recebido na oportu-
nidade parecer e substitutivo do relator.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Ambos os referidos projetos de lei ora sob análi-
se, bem como o substitutivo oferecido pelo relator no 
âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, 
estão compreendidos na competência privativa da 
União para legislar sobre direito penal, sendo legítima 
a iniciativa e adequada a elaboração de lei ordinária 
para tratar da matéria (Art. 22, inciso I; Art. 48, caput ; 
e Art. 61 da Constituição Federal).

Não se vislumbram neles vícios pertinentes aos 
aspectos de constitucionalidade e juridicidade, tendo 

sido observadas as normas constitucionais e os princí-
pios e fundamentos do nosso ordenamento jurídico.

A técnica legislativa empregada nos projetos de 
lei em questão, por sua vez, encontra-se adequada 
aos ditames da Lei Complementar no 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, salvo quanto à ausência no texto 
do Projeto de Lei no 986, de 2003, de um artigo inau-
gural que enuncie o seu objeto e no substitutivo a ele 
oferecido do emprego da expressão (NR) e de aspas 
para indicar a nova redação que se pretende confe-
rir ao dispositivo legal já existente. Impõe-se, assim, 
desde logo a adequação dos referidos projetos de lei 
às normas legais em questão mediante adoção das 
medidas que se fizerem necessárias.

No que diz respeito ao mérito, louva-se as inicia-
tivas em tela, haja vista que ora se busca, com a sua 
apresentação, assegurar uma resposta penal adequada 
às graves condutas de se promover ou facilitar a en-
trada ou a circulação em território nacional ou ainda a 
saída dele para o exterior de criança ou adolescente 
para fins de prostituição ou exploração sexual e de trá-
fico de criança ou adolescente então definido como a 
prática de rapto, recrutamento, transporte, alojamento 
ou recolhimento de criança ou adolescente com vistas 
à sua transferência do meio familiar e comunitário para 
outra localidade.

De fato, os projetos de lei apresentados tratam 
de matéria que deve receber a preocupação imediata 
do Poder Legislativo em razão de freqüentes notícias 
divulgadas pelos diversos meios de comunicação so-
bre mais e mais barbaridades cometidas contra crian-
ças e adolescentes, que seriam então submetidos a 
condições indignas de trabalho que beirariam à es-
cravização, recrutados por organizações criminosas 
envolvidas com o tráfico ilícito de entorpecentes ou 
drogas afins ou a prática de outros crimes ou mesmo 
explorados sexualmente pelas famigeradas redes de 
prostituição e pornografia.

Mostra-se conveniente, no entanto, modificar 
os tipos penais referidos nos projetos de lei, pro-
pondo-se novo substitutivo com vistas ao aperfeiço-
amento da definição das condutas, penas e formas 
qualificadas sobretudo com o aproveitamento dos 
conteúdos de iniciativa semelhante de autoria da 
Comissão Parlamentar Mista da Exploração Sexu-
al que tramita nesta Casa (Projeto de Lei no 4.850, 
de 2005) e de disposições similares já existentes 
no Código Penal (artigos 231 e 231-A com a reda-
ção que lhes foi dada pela Lei no 11.106, de 28 de 
março de 2005).

Entre as alterações ora propostas, destacam-se 
a inclusão da ação de intermediar em ambos os tipos 
penais, o emprego de vocabulário jurídico mais adequa-
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do na definição das condutas e o estabelecimento de 
penas com observância aos critérios de razoabilidade, 
proporcionalidade e paralelismo jurídico.

No que tange à modificação de que trata o art. 2o 
do substitutivo já oferecido e que agravaria as penas 
cominadas para o tipo penal previsto no art. 237 da 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, cabe assinalar, 
por fim, que ela já foi objeto do Projeto de Lei no 307, 
de 2003, que se encontra em trâmite no âmbito desta 
Comissão e que, como este não foi apensado ao Pro-
jeto de Lei no 986, de 2003, convém que tal matéria 
seja apreciada em outra oportunidade.

Diante de todo o exposto, o nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica 
legislativa dos Projetos de Lei no 986, de 2003, e no 
2.689, de 2003, na forma do novo substitutivo que uni-
fica seus conteúdos em uma só proposição e que ora 
segue em anexo e, no mérito, por sua aprovação nesta 
forma, e ainda pela constitucionalidade, juridicidade e 
inadequada técnica legislativa do substitutivo ofereci-
do pelo relator no âmbito da Comissão de Seguridade 
Social e Família e, no mérito, por sua rejeição.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2005. – Depu-
tada Zulaiê Cobra, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 986, DE 2003

Acresce os artigos 237-A e 244-B à Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei acresce os artigos 237-A e 244-B 

à Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 237-A. Promover, intermediar ou facilitar o 

tráfico de criança ou adolescente.
Pena – reclusão de quatro a oito anos, e multa.
§ 1o Entende-se por tráfico de criança ou adoles-

cente a sua retirada do meio familiar e comunitário e 
sua conseqüente transferência para outra localidade 
sem autorização legal.

§ 2o Incorre na mesma pena quem subtrai, alicia, 
recruta, transporta, aloja ou recolhe criança ou adoles-
cente, tendo conhecimento de sua condição de vítima 
do crime previsto no caput deste artigo.

§ 3o Se há emprego de violência, grave ameaça 
ou fraude, a pena é de reclusão de seis a dez anos e 
multa, além da correspondente à violência.”

“Art. 244-B. Promover, intermediar ou fa-
cilitar a entrada ou a circulação em território 

nacional ou a saída para o exterior de criança 
ou adolescente para fins de prostituição ou 
exploração sexual.

Pena – reclusão de quatro a dez anos, 
e multa.

§ 1o Incorre na mesma pena quem sub-
trai, alicia, recruta, transporta, aloja ou recolhe 
criança ou adolescente, tendo conhecimento 
de sua condição de vítima do crime previsto 
no caput deste artigo.

§ 2o Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 
seis a doze anos e multa, além da correspon-
dente à violência.”

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

Sala da Comissão, 23 de maio de 2005. – Depu-
tada Zulaiê Cobra, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 986/2003 e dode nº2.689/2003, 
apensado, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
juridicidade,falta detécnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Zulaiê Cobra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Almeida de Jesus, André de Paula, An-
tonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Humberto Michiles, Jamil Murad, João Campos, 
Leonardo Picciani, Luiz Couto, Marcelo Ortiz, Maurí-
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, 
Nelson Trad, Neucimar Fraga, Ney Lopes, Paes Lan-
dim, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Sandra 
Rosado, André Zacharow, Ann Pontes, Carlos Abicalil, 
Custódio Mattos, Fernando Coruja, Fleury, Herculano 
Anghinetti, Iara Bernardi, Iriny Lopes, João Fontes, 
José Carlos Araújo, José Pimentel, Léo Alcântara, 
Marcondes Gadelha, Mauro Benevides, Onyx Loren-
zoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo e 
Severiano Alves.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 986, DE 2003

Acresce os artigos 237-A e 244-B à Lei no 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei acresce os artigos 237-A e 244-B 

à Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 237-A. Promover, intermediar ou fa-
cilitar o tráfico de criança ou adolescente.

Pena – reclusão de quatro a oito anos, 
e multa.

§ 1o Entende-se por tráfico de criança ou 
adolescente a sua retirada do meio familiar e 
comunitário e sua conseqüente transferência 
para outra localidade sem autorização legal.

§ 2o Incorre na mesma pena quem sub-
trai, alicia, recruta, transporta, aloja ou recolhe 
criança ou adolescente, tendo conhecimento 
de sua condição de vítima do crime previsto 
no caput deste artigo.

§ 3o Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 
seis a dez anos e multa, além da correspon-
dente à violência.”

“Art. 244-B. Promover, intermediar ou fa-
cilitar a entrada ou a circulação em território 
nacional ou a saída para o exterior de criança 
ou adolescente para fins de prostituição ou 
exploração sexual.

Pena – reclusão de quatro a dez anos, 
e multa.

§ 1o Incorre na mesma pena quem sub-
trai, alicia, recruta, transporta, aloja ou recolhe 
criança ou adolescente, tendo conhecimento 
de sua condição de vítima do crime previsto 
no caput deste artigo.

§ 2o Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude, a pena é de reclusão de 
seis a doze anos e multa, além da correspon-
dente à violência.”

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

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.242-B, DE 2004 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Acrescenta os Incisos X e XI no Art. 1º 
da Lei Ordinária nº 8.313, de 1991; tendo pa-
receres da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. LUIZ ALBERTO); e da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
deste e do Substitutivo da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias (relator: DEP. 
CARLOS ABICALIL).

Despacho: Às Comissões de Direitos 
Humanos e Minorias; Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei 3.242/2004, de autoria do ilustre 
Deputado Eduardo Valverde, propõe que sejam acres-
centados dois Incisos, de número X e XI, ao art. 1º da 
Lei 8.313/91, que institui o Programa Nacional de Apoio 
à Cultura – PRONAC, que tem a “finalidade de captar 
e canalizar recursos” para o setor cultural.

O Inciso X visa incluir na lista de objetivos do 
PRONAC, a promoção, apoio e difusão da cultura 
das “comunidades indígenas e afro-brasileiras e das 
minorias” . 

O Inciso XI, dispõe sobre a distribuição equili-
brada dos recursos financeiros do PRONAC “entre as 
distintas manifestações culturais, priorizando aquelas 
de origem local, reconhecidamente tradicionais e con-
sideradas raízes da cultura nacional.” 

A proposição tramitou na Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, onde foi relatada pelo ilustre 
Deputado Luís Alberto, que aprovando o projeto no 
mérito, apresentou contudo substitutivo que contribui 
com o aprimoramento da redação anterior. Seu parecer 
foi aceito por unanimidade pela Comissão.

O Projeto foi então distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, havendo seu Presidente re-
querido a revisão do despacho inicialmente dado à 
proposição, para que fosse incluída sua apreciação 
pela Comissão de Educação e Cultura. 

Encaminhado à Comissão de Educação e Cultura, 
foi aberto prazo regimental para recepção de emendas 
sem que estas fossem apresentadas. 

É o relatório.
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II – Voto do Relator

O projeto de Lei 3.242/2004 tem o mérito de tor-
nar explícita, na definição dos objetivos do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, que foi ins-
tituído pelo art. 1º da Lei 8.313/91, a importância que 
este Programa deve dar às manifestações culturais das 
comunidades indígenas e afro-brasileiras, reconheci-
damente tradicionais e que são “consideradas raízes 
do folclore nacional”.

Neste sentido, propõe também, como princípio 
orientador da atuação do PRONAC, a busca do equi-
líbrio na distribuição dos recursos destinados a apoiar 
esta manifestações.

Em sua justificação, o autor chama a atenção 
para a necessidade da preservação de manifestações 
culturais dos grupos historicamente discriminados e 
que correm o risco de desaparecerem.

Manifestamo-nos pois pela aprovação do Proje-
to em tela, na forma do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2006. 
– Deputado Carlos Abicalil, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.242/2004 e o Substitutivo 1 da 
CDHM, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Carlos Abicalil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Neyde Aparecida – Presidente, Fátima Bezer-

ra – Vice-Presidente, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Carlos Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico 
Alencar, Dr. Pinotti, Eduardo Seabra, Gastão Vieira, 
Iara Bernardi, João Matos, Lobbe Neto, Maria do 
Rosário, Maurício Quintella Lessa, Paulo Delgado, 
Professor Luizinho, Professora Raquel Teixeira, Ri-
cardo Izar, Ricardo Santos, Rogério Teófilo, Seve-
riano Alves, Átila Lira, Dr. Heleno, Gilmar Machado, 
Henrique Afonso e Ney Lopes.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputada Neyde Aparecida, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.569-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Institui medidas com o objetivo de fa-
cilitar a busca e a localização de pessoas 
desaparecidas e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação, com emen-
da (relator: DEP. GERALDO RESENDE). 

Despacho: Às Comissões De: Seguri-
dade Social E Família;  Segurança Pública E 
Combate Ao Crime Organizado; E Constituição 
E Justiça E De Cidadania (Art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão  de Segurida-
de Social e Família

I – Relatório

O projeto de lei acima ementado visa a obrigar 
que hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, hos-
pitais psiquiátricos, IML e demais estabelecimentos as-
sistenciais de saúde, públicos e privados, comuniquem 
à delegacia mais próxima, dentro de 12 (doze) horas, 
dados de identificação de pessoas desacompanhadas 
que neles derem entrada inconscientes, com perturba-
ção mental ou impossibilidade de se comunicar.

Nos casos de impossibilidade de identificação 
do nome do paciente, a proposição prevê que serão 
comunicados os dados usualmente utilizados para 
descrição de pessoas, tais como: sexo, cor da pele, 
olhos e cabelos, altura, peso aproximado, compleição 
física, idade estimada, características das vestes, e 
eventuais sinais particulares.

Na justificação, o autor ressalta, entre outros 
argumentos, o elevado número de casos de pessoas 
desaparecidas não esclarecidos pelas autoridades e 
a relevância da proposição em oferecer mais um ins-
trumento para solucionar esses casos.

Além desta Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, a proposição será também apreciada quanto ao 
mérito pela Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado. Em seguida, será encaminhada 
à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para 
análise de sua constitucionalidade, regimentalidade e 
juridicidade. Por ter caráter conclusivo nas comissões, 
dispensa a apreciação do Plenário.

Nesta comissão, foi apresentado requerimento vi-
sando a apensação deste projeto ao de número 4.121, 
de 2004, também de autoria do Deputado Carlos Nader 
e versando sobre tema correlato.

Entretanto, o requerimento não pôde ser deferido 
uma vez que o Projeto de Lei no 4.121, de 2004, veio 
a receber parecer favorável de comissão de mérito, o 
que inviabilizou a apensação, de acordo com o previsto 
no artigo 142, parágrafo único, do RICD.

Segundo os artigos 163 e 164 do RICD a situa-
ção da proposição em análise não se configura entre 
aquelas passíveis de provocar sua prejudicialidade, de 
modo que procedemos à apresentação do parecer.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

A proposição em análise tem grande relevância 
e alcance social, na medida em que se destina a en-
frentar um dos grandes dramas vivenciados pela so-
ciedade brasileira.

O Ministério da Justiça estima, por exemplo, o 
registro anual, nas delegacias de polícia de todo o 
País, de aproximadamente 10.000 desaparecimentos 
de crianças e adolescentes.

Ainda que a grande maioria desses casos seja 
solucionada rapidamente, existe um percentual signifi-
cativo, entre 10 e 15%, em que crianças e adolescentes 
permanecem desaparecidos por longos períodos de 
tempo e, às vezes, jamais são encontrados. 

É preciso considerar que muitas vezes esses 
desaparecimentos são motivados pela dificuldade de 
auto-identificação decorrente de questões ligadas à 
saúde. Nesse caso, é bastante comum que tais pessoas 
sejam conduzidas, em algum momento, a instituições 
de saúde e outras instituições públicas assistenciais.

A medida proposta tem potencial para auxiliar a 
força policial no empenho de localização desses cida-
dãos, sendo, pois, iniciativa meritória. 

Ademais, do ponto de vista sanitário, não identi-
ficamos qualquer óbice à sua implementação.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.569, de 2004.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2006. – Depu-
tado Geraldo Resende, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Na reunião deliberativa desta Comissão, realiza-
da no dia 29 de novembro de 2006, foi aprovado por 
unanimidade o parecer desse relator, o qual acatou a 
sugestão do Deputado Doutor Rosinha (PT/PR), no 
sentido de modificar o texto do Parecer no que diz 
respeito à Delegacia a ser informada nos casos elen-
cados no caput do art. 1º da PL nº 4.569/04, que seja 
comunicada a Delegacia mais próxima ou a Delega-
cia especializada, caso exista na localidade, o que foi 
imediatamente ratificado por este Relator.

Para tanto, estamos apresentando a Emenda do 
Relator em anexo. 

Sala da Comissão 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Geraldo Resende, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º – Os hospitais, casas de saúde, 
prontos – socorros, hospitais psiquiátricos, 
IML e demais estabelecimentos assistenciais 
de saúde, públicos e privados, deverão, obri-
gatoriamente, sob pena de responsabilidade, 

comunicar à Delegacia mais próxima ou a De-
legacia especializada, caso exista na localida-
de, o nome e outros dados identificativos de 
pessoas desacompanhadas que neles deram 
entrada inconscientes, com perturbação mental 
ou impossibilitadas de se comunicar.”

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

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Geraldo Resende, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime-
mente o Projeto de Lei nº 4.569/2004, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Geraldo Resende, que 
apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Simão Sessim – Presidente, Nazareno Fonteles 

– Vice-Presidente, Almerinda de Carvalho, Amauri 
Gasques, Angela Guadagnin, Arnaldo Faria de Sá, Dr. 
Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves, Dr. Rosinha, 
Eduardo Barbosa, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Guilherme Menezes, Jandira Feghali, Jorge 
Alberto, Jorge Gomes, José Linhares, Luiz Bassuma, 
Manato, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, 
Remi Trinta, Roberto Gouveia, Saraiva Felipe, Suely 
Campos, Teté Bezerra, Thelma de Oliveira, Zelinda 
Novaes, Darcísio Perondi, Feu Rosa, Lincoln Portela 
e Osmânio Pereira.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Simão Sessim, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.707-C, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 85/2005  
Ofício (SF) nº 1.773/2005 

Autoriza a criação da Universidade 
Federal Rural de Roraima; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste e do de nº 4956/2005, apen-
sado, com substitutivo (relator: DEP. MIL-
TON MONTI); e da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste, com emenda, e pela rejei-
ção do de nº 4.956/2005, apensado (relatora: 
DEP. LAURA CARNEIRO).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; de Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (ART. 54 RICD). Apense e 
este :PL-4956/2005.
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura em Virtude de Decisão na Reclamação 
Nº 1/2006 

I – Relatório

O Projeto de Lei, ora em exame, resultou de 
iniciativa do ilustre Senador Augusto Botelho inicial-
mente registrada no PLS n.º 85, de 2005. Trata-se 
de proposição que visa autorizar o Poder Executivo 
a criar a Universidade Federal Rural de Roraima, em 
Boa Vista, bem como facultar a incorporação do Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Ro-
raima. A Proposição foi aprovada no Senado Federal, 
em agosto de 2005.

O Projeto de Lei apensado, de n.º 4.956. de 2005, 
de autoria do ilustre Deputado Luciano Castro, também 
autoriza a criação da mesma Instituição com base na 
estrutura física, técnica e humana do Centro de Ciên-
cias Agrárias da Universidade Federal de Roraima. 

Ambos os Autores justificam a necessidade de 
instalar uma instituição de ensino superior no Estado 
de Roraima, voltada para o desenvolvimento da re-
gião nas áreas de atividades rurais. São destacados 
alguns setores prioritários da agricultura, da pecuária 
e do ecoturismo, concernentes com o desenvolvimento 
e o aproveitamento sustentável e não predatório dos 
recursos naturais da Região.

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das às proposições em exame.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Julgamos serem procedentes e inquestioná-
veis os argumentos apresentados pelos ilustres 
proponentes. De fato, é amplamente reconhecida 
a relação entre o desenvolvimento de setores mo-
dernos da economia, da cultura e das artes de uma 
região e a existência de oportunidades de educa-
ção superior, com bom nível de qualidade e com 
relevância científica e social. 

Em especial na Região Amazônica faz-se neces-
sária e urgente a formação de recursos humanos e o 
desenvolvimento de pesquisa e de tecnologias volta-
das para o desenvolvimento econômico e social com 
amplo e sistemático controle e preservação da flora 
e da fauna, com vistas ao equilíbrio ambiental. O es-
tudo da biodiversidade, dos recursos genéticos e do 
subsolo são de extrema relevância para a produção 
de alimentos, para a farmacologia e para o desenvol-
vimento da ciência, em geral.

Por isso, justifica-se a criação de novas insti-
tuições de ensino e de pesquisa, especialmente em 
regiões como a Amazônia e, em especial, um estado 
como Roraima, que carece e merece ser mais bene-
ficiado com ações do Governo Federal.

A incorporação do Campus do Cauamé, atual-
mente pertencente à Universidade Federal de Roraima, 
como núcleo inicial da Universidade Federal Rural de 
Roraima prenuncia as boas condições para seu ime-
diato funcionamento e a possibilidade de oferta de cur-
sos de graduação e cursos técnicos de nível superior 
em áreas de conhecimento e tecnologia voltadas para 
a floresta, a fauna, a flora, as águas, a piscicultura, a 
agricultura, seja do ponto de vista de seu desenvolvi-
mento seja da sua preservação.

Diante do exposto e em face do mérito de ambas 
as proposições em exame, nosso Parecer é favorável 
à aprovação do PL 5.707, de 2005 (PLS n.º 85/2005) 
e de seu apensado PL n.º 4.956, de 2005, na forma 
do Substitutivo, em anexo. 

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2006. – Depu-
tado Milton Monti, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI No 5.707, DE 2005

(PLS 85/2005) 
(Apensado Projeto de Lei n.º 4.956/2005)

Autoriza a criação da Universidade 
Federal Rural de Roraima. 

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

a Universidade Federal Rural de Roraima, no Estado 
de Roraima.

Art. 2º. Compete à Universidade Federal Rural de 
Roraima desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, precipuamente nas áreas de silvicultura, 
agricultura e pecuária, voltadas para a preservação 
do meio ambiente e para o desenvolvimento regional, 
respeitados os direitos dos povos indígenas e povos 
da floresta, as riquezas naturais e culturais do Estado 
de Roraima e da Floresta Amazônica. 

§ 1º . As instalações físicas do Campus do Cau-
amé, da Universidade Federal de Roraima, localizado 
em Monte Cristo, na Grande Boa Vista, com área de 
573,7 hectares, passará a ser denominado Campus 
do Rio Branco, doravante integrante da Universidade 
Federal Rural do Estado de Roraima.

§ 2º. Os corpos docente e técnico-administrativo 
lotados no Centro de Ciências Agrárias da Universida-
de Federal de Roraima constituirão o núcleo inicial da 
Universidade Federal Rural de Roraima. 
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Art. 3º. A Universidade Federal Rural de Rorai-
ma terá personalidade jurídica a partir da inscrição de 
seus atos constitutivos no registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, da qual será parte integrante seu estatuto, 
aprovado pela autoridade competente.

Art. 4º. A implantação da Universidade Federal 
Rural de Roraima fica sujeita à existência de dotação 
orçamentária e criação dos cargos necessários ao 
desenvolvimento de seus objetivos.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor no ato de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2006. – Depu-
tado Milton Monti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 5.707/2005 e o PL 4956/2005, apensado, 
com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Milton Monti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Neyde Aparecida – Presidente, Fátima Bezerra 

– Vice-Presidente, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holan-
da, Carlos Abicalil, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Dr. 
Pinotti, Eduardo Seabra, Gastão Vieira, Iara Bernardi, 
João Matos, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Maurício 
Quintella Lessa, Milton Monti, Paulo Delgado, Profes-
sor Luizinho, Professora Raquel Teixeira, Ricardo Izar, 
Ricardo Santos, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Átila 
Lira, Dr. Heleno, Gilmar Machado, Henrique Afonso e 
Ney Lopes.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputada Neyde Aparecida, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.100-A, DE 2006 
(Do Senado Federal)

Altera os arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, 
de 17 de janeiro de 1991, com a finalidade de 
instituir, dentre os objetivos do crédito rural, 
o estímulo à substituição da cultura do taba-
co por atividades alternativas, e de conce-
der, pelo Poder Público, incentivos especiais 
ao proprietário rural que substituir a cultura 
do tabaco por atividades alternativas; tendo 
parecer da Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
FRANCISCO TURRA).

Despacho: Às Comissões de: Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, 
Ricd); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(ART. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

I – Relatório

A proposição em tela, oriunda do Senado Federal, 
objetiva, em primeiro lugar, estimular o uso do crédito 
rural para vários fins, inclusive para o financiamento 
de cultivos alternativos à lavoura do fumo.

Um segundo dispositivo introduz alteração no ar-
tigo 103 da Lei 8.171, de 1991, propondo que o Poder 
Público conceda incentivos especiais ao proprietário 
rural que decida promover a substituição da cultura do 
tabaco por atividades alternativas. 

A matéria foi distribuída para as Comissões de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural; de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao Projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa, oriunda do Senado Federal, traz à tona, 
ainda que de modo subjacente, a preocupação com a 
redução do uso dos produtos do tabaco, mercê dos seus 
inquestionáveis prejuízos para a saúde humana. 

Ocorre que, diferentemente da Convenção-Qua-
dro que a inspirou, a matéria objetiva respaldar a criação 
de instrumentos e incentivos especiais para atividades 
que, presume-se, poderão substituir a lavoura do fumo, 
dentro de um esforço de reconversão.

Além de configurar certa discriminação ou res-
trição à lavoura fumageira, por não contemplá-la, tais 
incentivos, já em prática no PRONAF, por exemplo, 
não parecem tão afinados com o espírito da aludida 
Convenção-Quadro, que concentra sua ênfase na 
redução do consumo do tabaco, da dependência da 
nicotina e da exposição à fumaça, ou seja, o foco é a 
diminuição da demanda, com destaque para medidas 
de administração de preços, impostos, publicidade 
ressaltando os malefícios do produto, supressão de 
patrocínios e combate ao contrabando, dentre outras 
providências. Os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 e 16 do citado Diploma contém dispositivos 
que procuram inibir a demanda, abrangendo também 
as disposições concernentes à proibição de venda de 
produtos de tabaco a menores de idade.

Apenas o artigo 17 fala na promoção, em caráter não 
obrigatório ou não restritivo para os fumicultores, de ativida-
des alternativas economicamente viáveis, o que, aliás, não 
é tarefa fácil, dadas a rentabilidade relativamente elevada 
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da cultura do fumo e as dificuldades inerentes à qualquer 
programa de reconversão produtiva dessa envergadura, 
já que o fumo ocupa área superior a 400 mil hectares. Se 
assim fosse, opções já teriam sido implementadas massi-
vamente para substituir o trigo na região Sul, prejudicado 
pelo abandono da política de auto-suficiência; o cacau, na 
Bahia, afetado por uma crise de superoferta, elevados es-
toques, baixos preços e infestação de vassoura-de-bruxa; 
e o sisal, também na Bahia, assolado por uma crise de 
mercado que já leva décadas, dentre outros exemplos.

No que toca ao trigo, o Professor Peter May, da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro, assinala que 
a abertura comercial entre os países do Mercosul tem 
acarretado conseqüências sociais e ambientais negativas, 
especialmente com o deslocamento da produção tritícola, 
cujo cultivo no Sul do Brasil tem sido progressivamente 
absorvido pela Argentina. Nesses termos, um sistema de 
produção baseado na rotação de trigo-soja foi substitu-
ído pela soja contínua, o que provoca maior incidência 
de pragas e doenças e erosão do solo, assim como um 
risco superior para o agricultor que não encontra outras 
opções para diversificar seu empreendimento. 

Apesar de existirem investigações sobre as pers-
pectivas de reconversão desses produtos para cultivar 
outros produtos, outras opções nesse sentido não têm 
surgido com grande facilidade. 

No que concerne ao fumo, essa substituição de 
cultivos tem despertado ou suscitado investigações da 
FAO – Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e a Alimentação.

Um instigante estudo desse conceituado orga-
nismo internacional sustenta que o tabaco, no Brasil, 
gera mais rendimentos líquidos que o milho e o feijão. 
Umas poucas culturas poderiam competir com o fumo, 
a exemplo das hortaliças e frutas, porém os mercados 
destes cultivos já estão adequadamente abastecidos. 
No Sul, a lavoura fumageira se adapta nos terrenos 
montanhosos, situação nas quais, segundo a FAO, re-
sultaria difícil cultivar produtos alternativos.

O feijão e o milho requereriam 9,6 hectares e 
6,5 hectares, respectivamente, para proporcionar 
a mesma renda líquida de 1 hectare de tabaco, 
enquanto a erva-mate, outra atividade cogitada, 
além de exigir maior estoque da terra para produ-
zir idêntico rendimento monetário, o que implicaria 
desmatamento e dano ambiental, se defronta com 
condições mercadológicas desfavoráveis em rela-
ção ao fumo.

O reflorestamento com acácia, por exemplo, se 
depara com um cenário mais restritivo em termos de 
financiamento, relativamente à época dos incentivos 
fiscais. Sem falar no longo período de retorno do in-
vestimento.

O raciocínio e argumentos até aqui formulados 
atestam categoricamente as dificuldades de identifica-
ção de alternativas para programas de reconversão em 
geral e para a lavoura fumageira em particular.

É pertinente salientar ainda, que, ao chancelar a 
adesão à Convenção-Quadro, o Congresso Nacional 
deixou bastante claro que o ato ratificador não implicava 
qualquer tipo de restrição a quem quisesse continuar 
desenvolvendo ou cultivando a cultura fumageira.

A propósito, uma declaração de voto do Se-
nador Paulo Paim é ilustrativa no sentido de se 
criar uma espécie de salvaguarda preventiva na 
interpretação do texto da Convenção, evitando que 
o nosso País se comprometa com temas conside-
rados inaceitáveis por sua Constituição ou pelo 
interesse nacional. Diz o nobre Senador Paim, 
assumindo um compromisso do Governo Federal 
por ocasião da votação da Convenção-Quadro no 
Senado Federal:

“Finalmente, é importante esclarecer que 
as medidas previstas na Convenção não im-
plicam em nenhuma obrigação implícita aos 
países membros para que restrinjam políticas 
nacionais de apoio à produção e tampouco me-
didas que visem a suprimir o direito de cultivo 
do tabaco. Isto é particularmente importante 
porque significa que os produtores que hoje 
cultivam o fumo no Brasil poderão continuar 
a fazê-lo, se assim o desejarem.”

Além da conveniência de centrar o foco da pro-
dução legislativa na redução da demanda do fumo, 
cabe ressaltar que a lavoura ocupa uma área supe-
rior a 400 mil hectares, gera trabalho para mais de 2 
milhões de pessoas, exportações anuais de US$ 1,4 
bilhão e R$ 6,5 bilhões em tributos. Será que o País, 
o governo e os municípios podem se dar ao luxo de 
perder, no curto ou médio prazo, esse montante de 
arrecadação? Recorde-se, a propósito, o caso de ci-
dades, a exemplo de Maragogipe, na Bahia, que as-
sistiram ao fechamento de indústrias do fumo, como a 
Suerdieck, e perderam completamente a perspectiva 
de dinamismo econômico.

Por outro lado, medidas discriminatórias, como a 
taxa de juros de 3%, ao ano, ao amparo do PRONAF, 
para fumicultores, desde que cultivem outros produtos, 
além do flagrante desrespeito ao espírito da Conven-
ção e do voto do Senador Paulo Paim, representam 
tratamento injustificável para com os produtores de 
fumo, procurando antecipar um cenário que deveria 
ser dado pelo mercado e pelas providências de redu-
ção da demanda.
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Sem falar que importantes países concorrentes 
produtores de fumo, como EUA, Cuba e Argentina, não 
ratificaram a Convenção e, naturalmente, esperam que 
o Brasil se decida por encolher sua produção para ocu-
par a nossa fatia de maior exportador mundial.

Ademais, embora os aspectos jurídicos e de 
constitucionalidade não façam parte do campo temá-
tico desta Comissão, vale observar que, ao procu-
rar induzir o fumicultor na direção de outras opções 
produtivas, a matéria está, de certa forma, inibindo a 
produção de tabaco, em contraste com o que prega 
o artigo 170 da Constituição Federal, que preceitua 
ampla liberdade de gestão e de escolha de atividades 
pela iniciativa privada, desde que não sejam ilícitas. E 
o fumo é claramente uma atividade lícita, não integran-
do, por exemplo, o universo de culturas psicotrópicas, 
como a maconha. Aguardemos, todavia, a análise de 
tais aspectos pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

A despeito dos argumentos ora elencados, ao sub-
metermos o teor do presente Projeto de Lei à aprecia-
ção de representantes dos fumicultores do Rio Grande 
do Sul, percebemos, todavia, um sentimento de que 
certos aspectos sociais, econômicos e tributários deste 
importante segmento, aliás arrolados e salientados em 
nosso Parecer, talvez não estejam sendo devidamen-
te considerados em certas propostas do Governo ou 
tramitando no Poder Legislativo.

Dessa forma, em atenção às justas ponderações 
dos fumicultores do nosso Estado, que pregam a ne-
cessidade de estímulos e incentivos à diversificação 
nas áreas cultivadas com tabaco, como complemen-
tação de renda deste universo de produtores, votamos 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.100, de 2006, 
na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2006. – Depu-
tado Francisco Turra, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI No 7.100, DE 2006

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei 8.171, de 17 de janeiro 

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so VII:

“Art. 48. ..................................................
..... .................................................... ..............

VII – estimular a diversificação de ativi-
dades econômicas nas áreas cultivadas com 
tabaco, como complementação de renda do 
produtor de tabaco.” (NR)

Art. 2º O art. 103 da Lei nº 8.171, de 17 
de janeiro de 1991, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso IV:

“Art. 103. ................................................
.............. .................................................... .....

IV – promover a diversificação de ativi-
dades econômicas nas áreas cultivadas com 
tabaco, como complementação de renda do 
produtor de tabaco.” (NR)

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

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2006. – Depu-
tado Francisco Turra, Relator.

III – 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 7.100/2006, com substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Francisco Turra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Abelardo Lupion – Presidente, Osvaldo Coelho, 

João Grandão e Francisco Turra – Vice-Presidentes, 
Adão Pretto, Almir Sá, Anselmo, Assis Miguel do Cou-
to, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, Darcísio Perondi, 
Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Pereira, Eduardo Sciar-
ra, Kátia Abreu, Leonardo Vilela, Luis Carlos Heinze, 
Moacir Micheletto, Onyx Lorenzoni, Orlando Desconsi, 
Pompeo de Mattos, Roberto Balestra, Ronaldo Caiado, 
Waldemir Moka, Xico Graziano, Alberto Fraga, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Érico Ribeiro, Jorge Alberto, 
Josué Bengtson, Lael Varella, Paulo Pimenta, Ricardo 
Barros e Sandra Rosado.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006. 
– Deputado Abelardo Lupion, Presidente.

ERRATA

O Departamento de Pessoal solicita desconside-
rar a matéria publicada no Suplemento ao DCD nº 164, 
de 03 de outubro de 2006, relativa às nomeações de 
ANA CLÁUDIA CARDIAS DE MELLO, paginas 410, e 
de RAMZI OMAR MUHSEN, página 486, por ter saído 
indevidamente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLA-
RA MONTEIRO DE CASTRO PINTO, ponto n. 6.297, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação 
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Social, Classe Especial, Padrão 44, da função comis-
sionada de Chefe da Seção de Pesquisa e Publica-
ções, FC-05, da Coordenação de Relações Públicas, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 1º de 
dezembro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE BORGES 
MACHADO, ponto n. 6.678, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão 
40, 2º substituto do Chefe da Seção de Atendimento ao 
Usuário, FC-05, da Coordenação de Apoio ao Usuário, 
do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos even-
tuais, a partir de 7 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, AMILCAR AMARAL COU-
TO, ponto n. 6.491, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 42, 1º substituto 
da Secretária de Comissão, FC-07, da Comissão de 
Legislação Participativa, da Coordenação de Comis-
sões Permanentes, do Departamento de Comissões, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
em seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de 
novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, CLÁUDIA CAMPOS DE 
MIRANDA ARARUNA, ponto n. 5.693, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, substituta da Chefe da Seção de Relações 
Institucionais, FC-05, da Coordenação de Relações 
Públicas, da Secretaria de Comunicação Social, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no pe-
ríodo de 23 a 29 de dezembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JÚNIA MARIA 
ARAÚJO MALACHIAS, ponto n. 6.306, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis-
lativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, 
Classe Especial, Padrão 45, substituta da Chefe 
do Serviço de Recepção e Turismo, FC-06, da Co-
ordenação de Relações Públicas, da Secretaria 
de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, no período de 18 de de-
zembro de 2006 a 1º de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, LÍDIA MARIA RIBEIRO 
COVRE, ponto n. 2.970, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, substituta da 
Chefe da Seção de Apoio de Relações Públicas, FC-05, 
da Coordenação de Relações Públicas, da Secretaria 
de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, no período de 18 de dezembro 
de 2006 a 1º de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n. 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, MIRNA DE CASTELA 
CARVALHO PESSOA, ponto n. 4.513, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, 2ª substituta da Secretária de Comissão, 
FC-07, da Comissão de Legislação Participativa, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do Depar-
tamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, 
a partir de 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 Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 30 de novembro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 1º de dezembro do corrente ano, que nomeou 
RAIMUNDA NONATA DAS CHAGAS DE CARVALHO 
para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

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 n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DE-
BORA MORAES REGO DE SOUZA PIRES, ponto n.º 
118.485, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAR-
LI TERESINHA FREITAS DOS SANTOS, ponto n.º 
114.301, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce na Comissão de Desen-
volvimento Urbano, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAIMUN-
DO CÉSAR FERREIRA CAMPOS, ponto n.º 118.807, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Primeiro Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RENA-
TA CAMPOS ARANHA, ponto n.º 114.342, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RI-
CARDO HENRIQUE CAMINHA GURGEL, ponto n.º 
117.298, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete 
do Quarto-Secretário, a partir de 1º de dezembro do 
corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WEN-
DELL GALDINO LOPES, ponto n.º 118.636, 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 Progressista.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 e o disposto no Ato da Mesa 
nº 86, de 12 de setembro de 2006, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ADEILDO MÁXIMO BEZERRA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Liberal, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, BASÍLIO FERNANDES BARBOSA 
FILHO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
dos Trabalhadores, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, CAMILA LOPES PEREIRA 
DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Primeiro 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DÉBORA BALDOINA DA SILVA 
GUSMÃO SHIBATA para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Liberal, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DEBORA MORAES REGO DE 
SOUZA PIRES para exercer, no Gabinete do Quarto-
Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DIANA PAULA MASCARANHAS 
GUERRA FARAJ para exercer, no Gabinete do Quar-
to-Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, LÚCIA CARMINATI ZOMER para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, LUCIANO ÂNGELO ANDRADE 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da So-
cial Democracia Brasileira, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARINA DE MELO CREPALDI DE 
SANTANA para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido Progressista, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, MARLI TERESINHA FREITAS 
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, PATRÍCIA JUSTINI ARAÚJO 
CORRÊA para exercer, na Relatoria da Comissão Mis-
ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do 
Departamento de Comissões, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Comissão Adjunto B, CNE-11, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, PATRÍCIA PAULA DA SILVA para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, RAFAEL RIBEIRO SIMON para 
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, RENATA CAMPOS ARANHA 
para exercer, na Comissão de Desenvolvimento Urba-
no, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, SALIN SIDDARTHA MARTINS 
DINIZ para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em co-

missão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, SILVIA RENATA PINTO DE CAM-
POS para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Pre-
sidente, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, WENDELL GALDINO LOPES para 
exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 6 de dezembro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente..
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Irapuan Teixeira e Pedro Henry.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Fleury (1º Vice), Ricarte de Freitas, Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, Pastor Reinaldo,
Paes Landim, Jackson Barreto, Jovair Arantes e Edir Oliveira.

PL
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Almir Sá, Lincoln Portela, Sandro
Mabel, Giacobo, Humberto Michiles, Coronel Alves, Milton Monti e
Reinaldo Betão.

PSB
Líder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves (1º Vice), Luiza Erundina, Marcondes Gadelha,
Mário Assad Júnior, Renato Casagrande e Sandra Rosado.

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1º Vice), Manato, Pompeo de Mattos, João Fontes e
André Figueiredo.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Rogério Teófilo, Raul Jungmann, Cláudio Magrão e Cezar
Silvestri.

PCdoB
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Vanessa Grazziotin e Agnelo Queiroz.

PV
Líder: JOVINO CÂNDIDO

Vice-Líderes:
Fernando Gabeira e Sarney Filho.

PSOL
Líder: CHICO ALENCAR

Vice-Líderes:
Luciana Genro (1º Vice) e Ivan Valente.

PSC
Líder: PASTOR AMARILDO

Vice-Líderes:
Zequinha Marinho.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PRONA
Repr.: ENÉAS

PTC
Repr.: CARLOS WILLIAN

Liderança do Governo
Líder: ARLINDO CHINAGLIA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.



Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Evandro Milhomen - PCdoB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PSOL
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Raimundo Santos - PL
Socorro Gomes - PCdoB
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB



Domiciano Cabral - PSDB
Enivaldo Ribeiro - PP
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Joel de Hollanda - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - S.PART.
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - 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
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB

João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
Jorge Khoury - PFL
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
Roland Lavigne - PSDB
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PTC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - 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
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL



Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PDT
Silas Brasileiro - PMDB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Ricardo Santos - PSDB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - S.PART.
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - S.PART.
Jorge Bittar - PT
José Divino - S.PART.
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - S.PART.

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - S.PART.
Fleury - PTB
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Walter Feldman - 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
Agnelo Queiroz - PCdoB
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Matos - PMDB
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
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Otávio Germano - PP
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Coelho (PFL)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Luci Choinacki
Anselmo Neyde Aparecida
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Vander Loubet
Orlando Desconsi Vignatti

PMDB
Darcísio Perondi Eliseu Padilha
Leandro Vilela Jorge Alberto
Moacir Micheletto Olavo Calheiros
Odílio Balbinotti vaga do PTB 3 vagas
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga
Carlos Batata vaga do PSOL Betinho Rosado vaga do PSOL

Eduardo Sciarra Carlos Melles
Enéas vaga do PC do B Félix Mendonça
Jairo Carneiro Ivan Ranzolin
Kátia Abreu vaga do PV Lael Varella vaga do PC do B

Onyx Lorenzoni vaga do PSC (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado

PSDB
Leonardo Vilela Anivaldo Vale
Xico Graziano Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PP ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PSDB Darci Coelho
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Enivaldo Ribeiro vaga do PSC

Francisco Turra Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze Ricardo Barros
Nélio Dias Zé Lima
Roberto Balestra vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PL

Zonta
PTB

Carlos Dunga Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Marquezelli
(Dep. do PP ocupa a vaga) Tatico

PL
Almir Sá Maurício Rabelo
Heleno Silva Wellington Fagundes
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Iberê Ferreira Sandra Rosado
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
Pompeo de Mattos 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda

Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Edson Duarte

ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PL)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Afonso Anselmo
Zé Geraldo Eduardo Valverde
Zico Bronzeado Nilson Mourão

PMDB
Ann Pontes Átila Lins
Fernando Lopes vaga do PTB Gervásio Oliveira
Natan Donadon Lupércio Ramos
1 vaga Marinha Raupp vaga do PPS

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira
(Licenciado)

Júlio Cesar

2 vagas (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Anivaldo Vale
(Dep. do PL ocupa a vaga) Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Suely Campos
Carlos Souza (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Alceste Almeida

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PL
Miguel de Souza Almir Sá vaga do Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos vaga do PSDB Júnior Betão
Wellington Fagundes Raimundo Santos

PSB
Maria Helena 1 vaga

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PPS
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB Socorro Gomes vaga do Bloco PFL, PRONA

Vanessa Grazziotin vaga do PTB

Secretário(a): Vanderlúcia Bezerra da Silva
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
Titulares Suplentes



PT
Durval Orlato vaga do PDT Angela Guadagnin
Jorge Bittar Fernando Ferro
Mariângela Duarte Guilherme Menezes
Walter Pinheiro Josias Gomes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vicentinho
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PDT Eduardo Cunha
Aníbal Gomes Henrique Eduardo Alves
Eunício Oliveira João Magalhães
Gilberto Nascimento Takayama

Jader Barbalho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Nelson Bornier 1 vaga
Pedro Irujo vaga do PT

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Arolde de Oliveira (Licenciado)
Davi Alcolumbre César Bandeira vaga do PMDB

Fábio Souto Eduardo Sciarra
José Mendonça Bezerra Murilo Zauith
José Rocha vaga do PSC Robson Tuma
Júlio Cesar vaga do PTB (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Vic Pires Franco

PSDB
Alberto Goldman Lobbe Neto
Gustavo Fruet Manoel Salviano
Julio Semeghini Professora Raquel Teixeira
Narcio Rodrigues Zenaldo Coutinho

PP
João Batista Antonio Cruz
Lino Rossi vaga do PT Francisco Garcia
Marcos Abramo Romel Anizio
Ricardo Barros Vanderlei Assis
Sandes Júnior

PTB
Silas Câmara Arnon Bezerra
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Iris Simões
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Philemon Rodrigues

PL
Badu Picanço Almeida de Jesus
Carlos Nader Amauri Gasques
Maurício Rabelo vaga do PT Remi Trinta
Raimundo Santos

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Mário Assad Júnior

Salvador Zimbaldi vaga do PT

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Ademir Camilo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luiz Piauhylino

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSOL
Orlando Fantazzini Ivan Valente

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho

S.PART.
Almir Moura vaga do PTB Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49

Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Sigmaringa Seixas (PT)
1º Vice-Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Carlos Abicalil
José Eduardo Cardozo Devanir Ribeiro
Luiz Couto Fátima Bezerra
Maurício Rands Iara Bernardi
Nelson Pellegrino Iriny Lopes
Odair Cunha José Mentor
Ricardo Berzoini José Pimentel
Rubens Otoni Luciano Zica
Sigmaringa Seixas Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow
Leonardo Picciani Aníbal Gomes
Mendes Ribeiro Filho Ann Pontes
Michel Temer Cabo Júlio
Nelson Trad Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Paulo Lima Odílio Balbinotti
Wilson Santiago Paulo Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Pedro Irujo
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula vaga do PP Enéas
Antonio Carlos Magalhães Neto Moroni Torgan
Edmar Moreira Onyx Lorenzoni
Ivan Ranzolin vaga do PSC Pauderney Avelino
Luiz Carlos Santos Vic Pires Franco
Mendonça Prado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Ney Lopes 2 vagas
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha vaga do PSOL

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Bonifácio de Andrada
João Campos vaga do PP Custódio Mattos
Ronaldo Cunha Lima Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho Leonardo Vilela
Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho Agnaldo Muniz
Jair Bolsonaro Celso Russomanno
Professor Irapuan Teixeira Herculano Anghinetti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Otávio Germano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Marcos Abramo
(Dep. do PL ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Edna Macedo Ary Kara
Jefferson Campos Enio Tatico
João Lyra Fleury
Paes Landim Jackson Barreto
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Coronel Alves
Humberto Michiles Giacobo
Neucimar Fraga Jaime Martins
Sandro Mabel vaga do PP José Carlos Araújo



1 vaga
PSB

Alexandre Cardoso João Paulo Gomes da Silva
Renato Casagrande Marcondes Gadelha
Sandra Rosado Pastor Francisco Olímpio

PDT
Luiz Piauhylino vaga do PMDB João Fontes
Sérgio Miranda Severiano Alves
Wagner Lago

PPS
Colbert Martins Dr. Francisco Gonçalves
Roberto Freire Fernando Coruja

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Chico Alencar

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Pastor Amarildo

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

S.PART.
José Divino vaga do PRB Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

Vieira Reis vaga do PRB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Iris Simões (PTB)
1º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Gervásio Oliveira (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Simplício Mário

1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Chicão Brígido Edinho Bez vaga do PT

Gervásio Oliveira Leandro Vilela vaga do PPS

Luiz Bittencourt vaga do PT Max Rosenmann
Pastor Pedro Ribeiro Paulo Lima

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Marcelo Guimarães Filho Fernando de Fabinho
Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mussa Demes

PSDB
Carlos Sampaio Vicente Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Yeda Crusius

PP
Antonio Cruz Julio Lopes
Celso Russomanno (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zé Lima vaga do PL

PTB
Fleury vaga do Bloco PFL, PRONA Alex Canziani
Iris Simões Paes Landim vaga do PL

Jonival Lucas Junior Ricardo Izar
Osmânio Pereira vaga do PSDB Sandro Matos vaga do PP

PL
José Carlos Araújo Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB

Júlio Delgado Givaldo Carimbão
PDT

Renato Cozzolino Enio Bacci
PPS

Dimas Ramalho
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1º Vice-Presidente: Júlio Redecker (PSDB)
2º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Luiz Alberto
1 vaga Rubens Otoni

PMDB
Bernardo Ariston Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel Lupércio Ramos

Paulo Afonso
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Davi Alcolumbre
Joaquim Francisco Gerson Gabrielli
Joel de Hollanda vaga do PTC

PSDB
Anivaldo Vale Gonzaga Mota
Júlio Redecker Yeda Crusius
Léo Alcântara vaga do PP

Ronaldo Dimas vaga do PSB

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vadão Gomes

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro

Romeu Queiroz vaga do PMDB

PL
1 vaga Reinaldo Betão vaga do PSB

Sandro Mabel
PSB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a

vaga)
PDT

1 vaga André Figueiredo
PTC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: João Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Maria do Carmo Lara João Magno
Zezéu Ribeiro Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitorassi

PMDB
Marinha Raupp Rose de Freitas



(Dep. do PP ocupa a vaga) Zé Gerardo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Murilo Zauith (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
Walter Feldman Gustavo Fruet

PP
Benedito de Lira vaga do PMDB João Pizzolatti
João Leão Márcio Reinaldo Moreira
João Tota vaga do PT Nelson Meurer vaga do PTB

Julio Lopes vaga do PL

Romel Anizio
PTB

Jackson Barreto Pastor Frankembergen
José Chaves (Dep. do PP ocupa a vaga)
Pedro Fernandes vaga do PMDB

PL
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico da Princesa

Paulo Gouvêa vaga do PMDB

Wellington Roberto vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
1 vaga Ademir Camilo vaga do PSB

Wagner Lago
PCdoB

Inácio Arruda vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Costa Ferreira vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes vaga do PMDB Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra
Luiz Alberto Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh Maria do Rosário vaga do PP

Nelson Pellegrino vaga do PDT

PMDB
(Dep. do PT ocupa a
vaga)

Hermes Parcianello

2 vagas Nelson Trad
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
2 vagas Elimar Máximo Damasceno

Jairo Carneiro vaga do PP

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB

Átila Lira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP

Nilton Baiano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PTB
Pastor Reinaldo Vicente Cascione

PL

Reinaldo Betão Heleno Silva
PSB

Paulo Baltazar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PDT

Neiva Moreira (Dep. do PT ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu vaga do PMDB

PCdoB
Daniel Almeida vaga do PSB

Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Jovino Cândido vaga do PSDB

PSOL
João Alfredo vaga do PSC Orlando Fantazzini vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PRB José Divino vaga do PRB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6575
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Neyde Aparecida (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi vaga do PL Assis Miguel do Couto
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Colombo Henrique Afonso
Fátima Bezerra vaga do PMDB Nazareno Fonteles
Iara Bernardi vaga do PL Walter Pinheiro
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago
Professor Luizinho vaga do PP

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Osmar Terra
Osvaldo Biolchi Paulo Lima
(Dep. do PT ocupa a vaga) Saraiva Felipe
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Corauci Sobrinho
César Bandeira Joel de Hollanda
Dr. Pinotti Ney Lopes
Nice Lobão Osvaldo Coelho vaga do PPS

Paulo Magalhães
PSDB

Bonifácio de Andrada vaga do PP Átila Lira
Lobbe Neto Itamar Serpa
Nilson Pinto Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira
Ricardo Santos vaga do PP

PP
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Linhares
(Dep. do PT ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Ricardo Izar Jonival Lucas Junior
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neuton Lima



PL
(Dep. do PT ocupa a vaga) Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga) Milton Monti

PSB
Ariosto Holanda Renato Casagrande
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Maurício Quintella Lessa vaga do

PMDB Álvaro Dias

Severiano Alves
PPS

Rogério Teófilo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PC do B

Alice Portugal Evandro Milhomen
PV

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar Luciana Genro
Ivan Valente vaga do PV

PSC
Costa Ferreira vaga do PSB Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vignatti (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Dra. Clair
José Pimentel João Paulo Cunha
Vignatti Jorge Boeira
Virgílio Guimarães Paulo Rubem Santiago
1 vaga Ricardo Berzoini

PMDB
Albérico Filho vaga do PP Gervásio Oliveira
Delfim Netto Marcelo Castro
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima 2 vagas
Max Rosenmann vaga do PSB

Moreira Franco
Pedro Novais
Reinhold Stephanes vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça vaga do PL Alberto Fraga
José Carlos Machado vaga do PL Eliseu Resende vaga do PC do B

Mussa Demes vaga do PC do B Jorge Khoury vaga do PL

Pauderney Avelino Júlio Cesar
Roberto Brant Luiz Carreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Mendonça Prado
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia vaga do PTB Custódio Mattos
Arnaldo Madeira João Castelo
Gonzaga Mota Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly Walter Barelli
Yeda Crusius

PP
Enivaldo Ribeiro Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze
Zonta

PTB
Armando Monteiro Eduardo Seabra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Militão

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)
PL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Humberto Michiles

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Beto Albuquerque
1 vaga Sandra Rosado

PDT
1 vaga André Figueiredo vaga do PTB

Sérgio Miranda
PPS

Fernando Coruja Nelson Proença
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
Vittorio Medioli (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho vaga do PSOL

PTC
Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Carlos Mota (PSB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Simplício Mário (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Mentor Reginaldo Lopes
Simplício Mário Sigmaringa Seixas
Vander Loubet Terezinha Fernandes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Almerinda de Carvalho
João Correia vaga do PTB Nelson Bornier
João Magalhães vaga do PT 1 vaga
Mauro Benevides
Olavo Calheiros vaga do PDT

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga José Carlos Machado
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Salatiel Carvalho
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Paes Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Paulo Bauer

PP
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Márcio Reinaldo Moreira Nélio Dias

PTB
Romeu Queiroz Armando Abílio vaga do PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jefferson Campos
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
2 vagas Wellington Roberto

1 vaga
PSB

Carlos Mota Barbosa Neto
Josias Quintal vaga do Bloco PFL, PRONA

PDT



(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Maurício Quintella Lessa vaga do

PTB

Renato Cozzolino
PPS

Juíza Denise Frossard 1 vaga
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
1º Vice-Presidente: Fernando Estima (S.PART.)
2º Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
3º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra César Medeiros
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Leonardo Monteiro vaga do PDT Fernando Ferro
Selma Schons Ivo José vaga do PTB

Vadinho Baião vaga do PPS

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Fernando Diniz
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Mendonça Prado 2 vagas
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo Arnaldo Faria de Sá
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

PL
Paulo Gouvêa Jaime Martins

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neiva Moreira

PPS
Geraldo Thadeu (Dep. do PT ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Estima vaga do PTB

Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luiz Carreira (PFL)
1º Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Henrique Afonso
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luciano Zica Mauro Passos

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Albérico Filho
2 vagas Max Rosenmann

(Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Gervásio Silva José Carlos Aleluia vaga do PSC

Jorge Khoury vaga do PDT (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
Hamilton Casara Xico Graziano

PP
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
Neuton Lima João Lyra
Sandro Matos vaga do PMDB

PL
Jorge Pinheiro Badu Picanço vaga do PMDB

Oliveira Filho vaga do PP Luciano Castro
PSB

Givaldo Carimbão Jorge Gomes
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do PP Fernando Gabeira vaga do PP

Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Babá vaga do PSC João Alfredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTC
Carlos Willian vaga do PDT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Ivo José
Fernando Ferro João Magno
Hélio Esteves Luiz Bassuma
Mauro Passos Walter Pinheiro
Terezinha Fernandes Zé Geraldo

PMDB
Marcelo Castro Delfim Netto
Rose de Freitas Edinho Bez
Takayama Marcello Siqueira
2 vagas Marinha Raupp

Mauro Lopes
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Carlos Batata
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Gervásio Silva
1 vaga José Carlos Aleluia

PSDB
Carlos Alberto Leréia João Almeida
Helenildo Ribeiro vaga do PP Paulo Bauer
Nicias Ribeiro vaga do PDT Ronaldo Dimas
Paulo Feijó
Ronaldo Cezar Coelho

PP
João Pizzolatti Francisco Appio
Nelson Meurer Romel Anizio
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Marcus Vicente Pastor Reinaldo



Tatico 1 vaga
PL

José Santana de Vasconcellos Aracely de Paula
1 vaga Miguel de Souza

PSB
B. Sá Edinho Montemor
Salvador Zimbaldi Josias Quintal

PDT
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) André Costa

PPS

Airton Roveda
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PC do B

Evandro Milhomen Inácio Arruda
PSOL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA Deley vaga do PSOL

Pastor Amarildo vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente: André Costa (PDT)
2º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Carlito Merss vaga do PTB

Luiz Sérgio Dr. Rosinha
Nilson Mourão Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Mariângela Duarte
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Paulo Delgado

Zico Bronzeado
PMDB

André Zacharow Edson Ezequiel
Átila Lins João Matos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz André de Paula
Carlos Melles vaga do PL Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado Jairo Carneiro
Francisco Rodrigues Roberto Brant
Salatiel Carvalho vaga do PPS Vilmar Rocha vaga do PL

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zelinda Novaes vaga do PMDB

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alberto Goldman
Itamar Serpa Luiz Carlos Hauly
João Castelo Zulaiê Cobra
Sebastião Madeira vaga do PL

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Reginaldo Germano Francisco Turra
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

PTB
Alceste Almeida José Chaves
Arnon Bezerra (Dep. do PT ocupa a vaga)
Pastor Frankembergen vaga do PT

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Medeiros

ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Eduardo Campos vaga do PMDB Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva Júlio Delgado
Marcondes Gadelha

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
André Costa vaga do PMDB

João Herrmann Neto vaga do PMDB

PPS
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Rogério Teófilo

PC do B
Socorro Gomes Renildo Calheiros

PV
Fernando Gabeira Vittorio Medioli

PSOL
Maninha vaga do PP Babá vaga do PDT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
3º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Assis Miguel do Couto
José Eduardo Cardozo Colombo
Paulo Pimenta Hélio Esteves

PMDB
Cabo Júlio Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mendes Ribeiro Filho
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga Edmar Moreira
Moroni Torgan Laura Carneiro

Roberto Magalhães vaga do PPS

PSDB
João Campos Bosco Costa
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Professor Irapuan Teixeira vaga do

PSDB Reginaldo Germano

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá Fleury
Ary Kara vaga do PMDB Pastor Frankembergen vaga do PDT

José Militão Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves vaga do PP Neucimar Fraga
Lincoln Portela

PSB
Josias Quintal Gonzaga Patriota

PDT
Ademir Camilo (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS

Raul Jungmann
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C



Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Assis (PP)
2º Vice-Presidente: Nazareno Fonteles (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Durval Orlato
Dr. Rosinha Orlando Desconsi
Guilherme Menezes Selma Schons
Luiz Bassuma vaga do PTB Tarcísio Zimmermann
Nazareno Fonteles Telma de Souza
Roberto Gouveia

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Jorge Alberto Chicão Brígido
Osmar Terra Darcísio Perondi
Saraiva Felipe Lúcia Braga
Teté Bezerra Silas Brasileiro vaga do PL

Waldemir Moka
Bloco PFL, PRONA

Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes Fernando de Fabinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Nice Lobão
(Dep. do PL ocupa a vaga) Ronaldo Caiado

PSDB
Eduardo Barbosa Antonio Joaquim vaga do PV

Rafael Guerra Eduardo Paes
Raimundo Gomes de Matos Leonardo Vilela
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas

Walter Barelli
PP

Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares vaga do PSOL João Batista
Simão Sessim Nilton Baiano
Suely Campos vaga do PV

Vanderlei Assis
PTB

Arnaldo Faria de Sá Edir Oliveira
Fernando Gonçalves Kelly Moraes
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmânio Pereira

PL
Amauri Gasques Lincoln Portela

Reinaldo Gripp
(Dep. do PMDB ocupa

a vaga)
Remi Trinta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Dr. Ribamar Alves Iberê Ferreira
Jorge Gomes Luiza Erundina

PDT
Manato Mário Heringer

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA Colbert Martins
Geraldo Resende

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa

a vaga)
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga) Maninha
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Aracely de Paula (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Luiz Sérgio
Tarcísio Zimmermann Maurício Rands
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Lúcia Braga Leonardo Picciani
Moraes Souza Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia Dr. Pinotti
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Joaquim Francisco
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Laura Carneiro

PSDB
Walter Barelli Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Eduardo Barbosa
(Dep. do PL ocupa a vaga) Narcio Rodrigues

PP
Érico Ribeiro Benedito de Lira
Pedro Henry Sandes Júnior

PTB
Edir Oliveira vaga do PSDB Arnaldo Faria de Sá
Enio Tatico Ricarte de Freitas
Jovair Arantes

PL
Aracely de Paula Sandro Mabel

Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
Luciano Castro vaga do PMDB

Medeiros vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Carlos Mota vaga do PPS

Isaías Silvestre vaga do PL

Maria Helena
PDT

João Fontes Pompeo de Mattos
PPS

Cláudio Magrão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
2º Vice-Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Ivo José José Eduardo Cardozo
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB



Asdrubal Bentes Bernardo Ariston
Benjamin Maranhão vaga do PP Moacir Micheletto vaga do PL

Carlos Eduardo Cadoca Pastor Pedro Ribeiro
Hermes Parcianello 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Mendonça Bezerra
(Dep. do PSC ocupa a vaga) José Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcelo Guimarães Filho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Marcelo Teixeira 1 vaga

PP
Herculano Anghinetti Ildeu Araujo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) João Tota

PTB
Alex Canziani vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo vaga do PDT

Josué Bengtson vaga do PL Jovair Arantes
Kelly Moraes vaga do Bloco PFL, PRONA Marcus Vicente
Ricarte de Freitas
1 vaga

PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Edinho Montemor Dr. Ribamar Alves
PDT

André Figueiredo
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PPS

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Freire
PSC

Deley vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lupércio Ramos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Hélio Esteves
Devanir Ribeiro Marco Maia
Telma de Souza Vadinho Baião
Vitorassi Virgílio Guimarães
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira vaga do PDT Nelson Bornier
José Priante vaga do PC do B Osvaldo Reis
Lupércio Ramos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcello Siqueira
Mauro Lopes
Pedro Chaves vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Francisco Rodrigues
Lael Varella Robério Nunes
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira
Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Feijó

PP

Francisco Appio Dilceu Sperafico
Leodegar Tiscoski João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Mário Negromonte Nilton Baiano
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Ary Kara Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Pedro Fernandes vaga do PMDB

Romeu Queiroz vaga do PC do B

Silas Câmara
PL

Chico da Princesa vaga do PT Jorge Pinheiro vaga do PP

Giacobo José Santana de Vasconcellos
Jaime Martins vaga do Bloco PFL, PRONA Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Júnior Betão vaga do Bloco PFL, PRONA Reinaldo Gripp
Milton Monti
Wellington Roberto vaga do PPS

PSB
Beto Albuquerque vaga do PSDB (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga
Mário Assad Júnior

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PL ocupa a vaga) Cezar Silvestri vaga do PSB

Juíza Denise Frossard
PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Barbosa
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP



Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL 1 vaga

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente: Renato Casagrande (PSB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh



Odair Cunha
PMDB

Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira João Magalhães
Mauro Lopes José Priante
Moacir Micheletto 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Kátia Abreu
Eduardo Sciarra Paulo Magalhães
Roberto Brant 1 vaga

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Luciano Leitoa
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Zé Geraldo 5 vagas
4 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Herculano Anghinetti Mário Negromonte
Sandes Júnior Vadão Gomes

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
1 vaga Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu 1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio



Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Romel Anizio Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PC do B

Renildo Calheiros 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL
Laura Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Itamar Serpa
Hamilton Casara Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
Luciano Castro Medeiros
1 vaga Wellington Fagundes

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Carlos Souza José Janene
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Mário Negromonte
Jair Bolsonaro 1 vaga
Luis Carlos Heinze vaga do PSB

Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes Helenildo Ribeiro



Thame
Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Edmar Moreira vaga do PL Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos 3 vagas
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Nelson Trad Ann Pontes
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Osmar Serraglio
2 vagas 2 vagas

PSDB

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia



Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
PDT

Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA

INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,
CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE

PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Fleury 2 vagas
1 vaga

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira



PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marinha Raupp
Zé Gerardo
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
1 vaga

PL
Heleno Silva Humberto Michiles

Júnior Betão Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Luciano Leitoa Barbosa Neto

Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia José Eduardo Cardozo
João Paulo Cunha Luiz Bassuma
Luiz Eduardo Greenhalgh Maurício Rands
Mariângela Duarte Paulo Rubem Santiago
Odair Cunha Walter Pinheiro
Rubens Otoni (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad
Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Alberto Fraga
Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha 1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Gonzaga Mota
Bosco Costa Ronaldo Cezar Coelho
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim 2 vagas
Vicente Cascione

PL
Coronel Alves Carlos Nader
Milton Monti Maurício Rabelo
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
Sandra Rosado 1 vaga

PDT



Alceu Collares Severiano Alves
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz Sarney Filho
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marinha Raupp Lupércio Ramos vaga do PPS

Natan Donadon 5 vagas
Osvaldo Reis
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Carlos Alberto Leréia 3 vagas
Hamilton Casara vaga do PL

2 vagas
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Miguel de Souza (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
1 vaga 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV



Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Telma de Souza
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC



Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE

2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "MODIFICA A
REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 29B À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE
DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ana Guerra
João Grandão Anselmo
Luiz Eduardo Greenhalgh Durval Orlato
Maria do Carmo Lara Eduardo Valverde
Reginaldo Lopes Leonardo Monteiro
Rubens Otoni Zezéu Ribeiro

PMDB
Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Osvaldo Reis
Mauro Benevides 3 vagas
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Carlos Batata José Carlos Machado
Fernando de Fabinho 3 vagas
Gervásio Silva
Ivan Ranzolin

PSDB
Átila Lira Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia Yeda Crusius
Gonzaga Mota 1 vaga

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Lino Rossi Reginaldo Germano

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fernando Gonçalves Jefferson Campos
Marcus Vicente 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Milton Monti Oliveira Filho
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Jorge Gomes Júlio Delgado

PDT
Mário Heringer Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Fernando Maia Leão

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
3 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB
Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE



2001, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO

SECRETO NAS DECISÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Fleury Jovair Arantes
Ricardo Izar 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
Ademir Camilo Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes Nelson Pellegrino
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça Roberto Magalhães
José Rocha 3 vagas
Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Arnaldo Faria de Sá 3 vagas
Fleury
Paes Landim

PL
Almir Sá Carlos Nader
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos
Milton Monti Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB
Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PDT
Luiz Piauhylino João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE

2005, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO O
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUIZ DE PAZ,



MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA DAS
RESPECTIVAS FUNÇÕES).

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
5 vagas 5 vagas

PMDB
André Zacharow Ann Pontes
Cezar Schirmer Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho Pedro Irujo
Nelson Trad 2 vagas
Osmar Serraglio

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin 4 vagas
Mendonça Prado
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
João Campos Antonio Carlos Pannunzio
Vicente Arruda Átila Lira
Zulaiê Cobra Bosco Costa

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Feu Rosa
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ary Kara
Edir Oliveira Fleury
Paes Landim Jovair Arantes

PL
Jaime Martins Almir Sá
1 vaga Humberto Michiles

PSB
João Paulo Gomes da Silva 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PDT
Pompeo de Mattos Sérgio Miranda

PPS
Juíza Denise Frossard 1 vaga

PC do B
1 vaga 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Deley
Secretário(a): .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis
Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL



Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Dr. Rodolfo Pereira João Fontes
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes

Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Olavo Calheiros Luiz Bittencourt
Rose de Freitas Marinha Raupp
1 vaga Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Iris Simões
Paes Landim

PL
Lincoln Portela Júnior Betão
Miguel de Souza Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Almerinda de Carvalho vaga do PP



Jader Barbalho Átila Lins
Mauro Benevides Benjamin Maranhão
Nelson Bornier Marinha Raupp

Mendes Ribeiro Filho
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho José Carlos Aleluia
José Carlos Machado Mussa Demes
Júlio Cesar 2 vagas
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota Paulo Bauer
João Castelo 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Carlos Souza
Francisco Garcia Nelson Meurer
Romel Anizio (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra 2 vagas
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
Sandro Mabel Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Colbert Martins

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PTC
Carlos Willian vaga do PT

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 479-A, DE

2005, DA SRA. ALMERINDA DE CARVALHO, QUE
"ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA CONSIDERAR

ESTÁVEIS OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, EM ATUAÇÃO

HÁ 9 (NOVE) ANOS OU MAIS".
Presidente: Sandro Matos (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Sérgio (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Reginaldo Lopes
Devanir Ribeiro 4 vagas
Jorge Bittar
Luiz Couto
Luiz Sérgio

PMDB
Almerinda de Carvalho Chicão Brígido
Ann Pontes Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão Osvaldo Biolchi
Edson Ezequiel Paulo Lima
Moreira Franco Wladimir Costa

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira (Licenciado) Alberto Fraga
Fernando de Fabinho 3 vagas
Laura Carneiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Marcelo Teixeira
Helenildo Ribeiro Rafael Guerra
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Julio Lopes 3 vagas
Simão Sessim
Vanderlei Assis

PTB
Arnaldo Faria de Sá Nelson Marquezelli
Fernando Gonçalves Paes Landim
Sandro Matos 1 vaga

PL
Carlos Nader Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Reinaldo Gripp

PSB
Alexandre Cardoso Josias Quintal
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Mário Heringer Manato

PPS
Geraldo Resende 1 vaga

PC do B
Jandira Feghali Perpétua Almeida

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PSOL
Maninha Babá

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 487-A, DE
2005, DO SR. ROBERTO FREIRE, QUE "DISPÕE SOBRE A

DEFENSORIA PÚBLICA, SUAS ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS,
VEDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Nelson Pellegrino José Mentor
Nilson Mourão Maurício Rands
Vander Loubet 1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Albérico Filho
Mauro Benevides Ann Pontes
Nelson Trad Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio Teté Bezerra
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa



João Campos Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Enivaldo Ribeiro Agnaldo Muniz
Feu Rosa 2 vagas
José Otávio Germano

PTB
Edir Oliveira Fernando Gonçalves
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim Romeu Queiroz

PL
Almeida de Jesus Almir Sá
Sandro Mabel José Carlos Araújo

PSB
Carlos Mota 2 vagas
Mário Assad Júnior

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Juíza Denise Frossard (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Vanessa Grazziotin Inácio Arruda

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Maninha vaga do PSC

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6203/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda

João Almeida Walter Feldman
PP

Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 533-A, DE

2006, DO SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, QUE "ACRESCENTA
O INCISO VI AO ART. 51, O INCISO XVI AO ART. 52,

MODIFICA OS §§2º E 3º DO ART. 55, ACRESCENTA O §5º AO
ART. 55 E A ALÍNEA 'S' AO INCISO I DO ART. 102, PARA

ATRIBUIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR EM

DETERMINADOS CASOS DE PERDA DE MANDATO (ART. 55,
I E II), APÓS ADMITIDO O PROCESSO, POR VOTAÇÃO

OSTENSIVA E MAIORIA ABSOLUTA, PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL".

Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
3º Vice-Presidente: Feu Rosa (PP)
Relator: Fleury (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands

PMDB
Adelor Vieira 5 vagas
Albérico Filho
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
André Zacharow
Eduardo Cunha vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro 4 vagas
Mendonça Prado
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

PSDB
Custódio Mattos Antonio Carlos Pannunzio
Gonzaga Mota Bosco Costa
Gustavo Fruet Ronaldo Cezar Coelho

PP



Feu Rosa 3 vagas
Leodegar Tiscoski
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Alex Canziani
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fleury Romeu Queiroz

PL
José Carlos Araújo Almir Sá
1 vaga José Santana de Vasconcellos

PSB
Marcondes Gadelha 2 vagas
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PPS
Juíza Denise Frossard Dr. Francisco Gonçalves

PC do B
Agnelo Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Heleno
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Dr. Pinotti (Dep. do PL ocupa a vaga)
Edmar Moreira vaga do PL 3 vagas
Félix Mendonça
2 vagas

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Itamar Serpa
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Arruda

PP
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL

Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997, DO SR.
VALDEMAR COSTA NETO, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO FUNDAMENTAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Fátima Bezerra Colombo
Iara Bernardi Luci Choinacki
Maria do Rosário Nazareno Fonteles
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
João Matos 4 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PSDB
Lobbe Neto Átila Lira
Nilson Pinto Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira Yeda Crusius

PP
José Linhares 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Kelly Moraes
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
1 vaga Milton Monti

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa



PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Eduardo Sciarra Murilo Zauith
Fábio Souto (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fernando de Fabinho 3 vagas
2 vagas

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV

Leonardo Mattos Sarney Filho
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 603, DE

1998, QUE "REVOGA O § 3º DO ART. 49 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA ENFITEUSE AOS TERRENOS
DE MARINHA SITUADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA NA

ORLA MARÍTIMA).
Presidente: Feu Rosa (PP)
1º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
Relator: Telma de Souza (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Selma Schons
Luiz Sérgio (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Mauro Passos 4 vagas
Telma de Souza
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Alexandre Santos Moraes Souza
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
Max Rosenmann
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça José Carlos Machado
Júlio Cesar 3 vagas
Laura Carneiro
Paulo Magalhães

PSDB
Gonzaga Mota Affonso Camargo
Luiz Carlos Hauly Antonio Carlos Pannunzio
Yeda Crusius Antonio Joaquim vaga do PP

João Castelo
PP

Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

João Leão vaga do PL (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Julio Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leodegar Tiscoski 1 vaga

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Paes Landim
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PL
Almir Sá Coronel Alves
Reinaldo Betão José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luciano Castro

PPS
1 vaga Cláudio Magrão

PSB
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV



Sarney Filho Jovino Cândido
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco João Magalhães
Teté Bezerra Nelson Bornier
Zé Gerardo Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli 2 vagas
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

Severiano Alves André Figueiredo
PC do B

Inácio Arruda Vanessa Grazziotin
PV

Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Oliveira Filho
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 2 vagas
Sandra Rosado vaga do PMDB

1 vaga
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Fernando Maia Leão



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Ricardo Barros João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Zonta 3 vagas
1 vaga

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman
PTB

Elaine Costa José Chaves
Enio Tatico (Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Miguel de Souza (Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

PV

Marcelo Ortiz Edson Duarte
PTC

Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Cezar Silvestri (PPS)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Fernando Ferro Iara Bernardi
Luciano Zica Leonardo Monteiro
Orlando Desconsi Mariângela Duarte
Selma Schons Mauro Passos

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann Chicão Brígido
Nelson Trad Gervásio Oliveira
Pedro Chaves Marcelo Castro

Natan Donadon
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Alberto Fraga
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
Júlio Cesar Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Léo Alcântara Julio Semeghini
Ronaldo Dimas Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Feu Rosa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTB
José Militão Fleury
Jovair Arantes Jefferson Campos
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL



Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
Herculano Anghinetti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

João Pizzolatti 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Nélio Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Moreira Franco (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
Relator: Daniel Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Bassuma
Luiz Alberto Paulo Rubem Santiago
Marco Maia 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Moreira Franco Nelson Bornier
Wladimir Costa Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Claudio Cajado
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gerson Gabrielli
Gervásio Silva (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Antonio Cambraia
Júlio Redecker Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Marcus Vicente Alex Canziani
Nelson Marquezelli Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
José Carlos Araújo Aracely de Paula
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque Josias Quintal vaga do PC do B

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer Severiano Alves
PC do B

Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SR. BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO"
(ESTABELECENDO QUE, PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR,
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO).
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
3º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
Relator: Barbosa Neto (PSB)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Durval Orlato
Maria do Carmo Lara José Mentor
Roberto Gouveia Luciano Zica
Tarcísio Zimmermann Mariângela Duarte
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Carlos Eduardo Cadoca
Benjamin Maranhão Cezar Schirmer
Edinho Bez Mauro Lopes
Leandro Vilela Max Rosenmann vaga do PP

Marinha Raupp Nelson Trad
Osmar Terra

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra 4 vagas
Jorge Khoury
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

PSDB
Custódio Mattos Bosco Costa
Gustavo Fruet Paulo Bauer
Walter Feldman Zenaldo Coutinho

PP
Herculano Anghinetti (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Julio Lopes 2 vagas
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto José Chaves
Ricardo Izar Ricarte de Freitas

PL
Jorge Pinheiro José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza 1 vaga

PSB
Barbosa Neto 2 vagas
Givaldo Carimbão

PDT
Luiz Piauhylino 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Regina Veiga

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Terezinha Fernandes Zezéu Ribeiro
Walter Pinheiro 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Julio Lopes
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame Ronaldo Cezar Coelho
Bismarck Maia Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Fleury
Jackson Barreto Jovair Arantes
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Jaime Martins
Luciano Castro José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Medeiros
1 vaga

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
André Figueiredo Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PSC

Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda

PSC



(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro 4 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho

Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Iara Bernardi
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Mariângela Duarte Paulo Pimenta
Paulo Delgado Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Walter Pinheiro

PMDB
Gastão Vieira Almerinda de Carvalho
João Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Mauro Benevides 3 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Dr. Pinotti
Onyx Lorenzoni
1 vaga

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Gonzaga Mota
Professora Raquel
Teixeira

Lobbe Neto

PP
Feu Rosa Ildeu Araujo
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
José Linhares Professor Irapuan Teixeira vaga do PMDB

Simão Sessim
PTB

Eduardo Seabra Neuton Lima
Fleury Paes Landim
Jonival Lucas Junior 1 vaga

PL
Jorge Pinheiro Humberto Michiles
Milton Monti 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena

PDT
Maurício Quintella Lessa Severiano Alves

PPS
Rogério Teófilo Airton Roveda

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 3216-6205/6230
FAX: 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Zico Bronzeado
Vignatti 1 vaga

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Leandro Vilela 3 vagas
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Giacobo Jorge Pinheiro
Júnior Betão Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
S.PART.

João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.679, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO DE FARINHA DE
MANDIOCA REFINADA, DE FARINHA DE RASPA DE

MANDIOCA OU DE FÉCULA DE MANDIOCA À FARINHA DE
TRIGO".

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Relator: Nilson Mourão (PT)
Titulares Suplentes

PT
Assis Miguel do Couto Reginaldo Lopes
João Grandão 4 vagas
Nazareno Fonteles
Nilson Mourão
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes Osvaldo Reis
Gervásio Oliveira 4 vagas
Moacir Micheletto
Rose de Freitas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Moroni Torgan
Fernando de Fabinho 3 vagas
Ivan Ranzolin
Onyx Lorenzoni

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Júlio Redecker
Átila Lira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luiz Carlos Hauly

PP
Benedito de Lira Nélio Dias
Dilceu Sperafico 2 vagas
Nelson Meurer

PTB
Arnaldo Faria de Sá José Militão
Carlos Dunga 2 vagas
Josué Bengtson

PL
Sandro Mabel Almir Sá
Wellington Roberto Wellington Fagundes

PSB
B. Sá 2 vagas
Edinho Montemor

PDT
Maurício Quintella Lessa Ademir Camilo

PPS
Cezar Silvestri Rogério Teófilo

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6211
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas



Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro

PSDB
Bismarck Maia Julio Semeghini
João Castelo Narcio Rodrigues
Lobbe Neto Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra Neuton Lima
Enio Tatico vaga do PL (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Nelson Marquezelli 1 vaga
Osmânio Pereira

PL
Miguel de Souza Lincoln Portela
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar

1 vaga
PMDB

Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas 3 vagas
PSDB

Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
2 vagas (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão Colbert Martins
PSB

Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a
vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas



Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto
1 vaga Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Enio Tatico vaga do PL

Marcus Vicente Josué Bengtson
Sandro Matos

PL

Giacobo
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Reinaldo Betão
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5234, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "INSTITUI A PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE,

CRIA O PROGRAMA FEDERAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Relator: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi 5 vagas
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Ann Pontes
Marinha Raupp Lúcia Braga
Rose de Freitas 3 vagas

Teté Bezerra
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Bosco Costa
Thelma de Oliveira João Campos
Walter Barelli 1 vaga

PP
Darci Coelho 3 vagas
Nilton Baiano
Suely Campos

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PL
2 vagas Jorge Pinheiro

1 vaga
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
Sandra Rosado

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Geraldo Resende

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Vittorio Medioli

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6214/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Wilson Santiago Marcelo Castro
2 vagas Paulo Afonso

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros



João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Nilson Pinto 1 vaga

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Enio Tatico vaga do PL

Romeu Queiroz Paes Landim
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Pedro Fernandes

1 vaga
PL

Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença
PSB

Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6222, DE 2005, QUE "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". (PL 1756/03 APENSADO)

Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Zelinda Novaes Nice Lobão
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas



(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PMDB

João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE

1997, QUE 'DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO

DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'".
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Madeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Bassuma (PT)
3º Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)
Relator: José Priante (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Durval Orlato
Luiz Alberto Fernando Ferro
Luiz Bassuma Luiz Eduardo Greenhalgh
Mariângela Duarte Mauro Passos
Tarcísio Zimmermann 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Aníbal Gomes
Delfim Netto Átila Lins
José Priante Marcelo Castro
Lupércio Ramos Mauro Lopes
Marcello Siqueira Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Eliseu Resende
Fernando de Fabinho Júlio Cesar
José Carlos Aleluia 2 vagas
José Carlos Machado

PSDB
Arnaldo Madeira Hamilton Casara
Gonzaga Mota Nilson Pinto
João Almeida Paulo Bauer

PP
Benedito de Lira Herculano Anghinetti
Francisco Appio João Pizzolatti
Nelson Meurer Romel Anizio

PTB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior Iris Simões
Jovair Arantes Neuton Lima

PL
Jaime Martins Giacobo
Milton Monti José Carlos Araújo

PSB
Renato Casagrande Isaías Silvestre
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Josias Quintal

PDT
Maurício Quintella Lessa Sérgio Miranda

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PC do B
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSOL
Babá (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Dr. Heleno vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva



Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Francisco Dornelles Benedito de Lira
2 vagas Feu Rosa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB

Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico vaga do Bloco PL, PSL

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
José Militão 2 vagas

Bloco PL, PSL
Giacobo Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Sérgio Miranda

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado 2 vagas
1 vaga

PP
Darci Coelho Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira

PTB
Enio Tatico 3 vagas
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro Luciano Castro
Lincoln Portela vaga do PV Maurício Rabelo
Sandro Mabel Miguel de Souza
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente:
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula Fernando de Fabinho
César Bandeira José Carlos Machado
Fábio Souto Marcelo Guimarães Filho
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Mauro Lopes



(Dep. do PSB ocupa a vaga) Moraes Souza
1 vaga Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Reginaldo Germano Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
Jackson Barreto

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zico Bronzeado
Henrique Afonso 3 vagas
Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB



Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL Marcondes Gadelha vaga do PFL

Paulo Baltazar (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PDT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Jairo Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos José Mendonça Bezerra
Mendonça Prado Robério Nunes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Nelson Trad Paulo Lima
Wilson Santiago 3 vagas
2 vagas

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

2 vagas Nélio Dias
Roberto Balestra

PTB
Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)



(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Osmar Serraglio Átila Lins vaga do PPS

Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leandro Vilela
1 vaga Mauro Benevides

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

S.PART.
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Joaquim Francisco vaga do PTB Celcita Pinheiro
Robson Tuma Gerson Gabrielli
Vilmar Rocha Onyx Lorenzoni
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 2 vagas
2 vagas

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões Homero Barreto
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

S.PART.
Almir Moura vaga do PL

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza



Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago (Dep. do PV ocupa a vaga)
Virgílio Guimarães 2 vagas
Walter Pinheiro

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

PP
Francisco Dornelles Herculano Anghinetti
João Leão vaga do PL Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Jaime Martins
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B André Figueiredo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB 4 vagas
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
1 vaga Rafael Guerra

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL
Milton Monti (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
S.PART.

Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT



Jorge Bittar
PFL

Carlos Melles
Roberto Magalhães
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
1 vaga Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Wanderval Santos
Medeiros 1 vaga

PPS

Cláudio Magrão
Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)

Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Helenildo Ribeiro
João Campos Julio Semeghini

Zulaiê Cobra vaga do PTB

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Almir Sá Medeiros
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES



FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSB
Carlos Mota

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PFL

Francisco Rodrigues
PTB

Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha

S.PART.
Marcos de Jesus
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT



Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP

Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB



(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro

Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -
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