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CONGRESSO NACIONAL

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

RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2005

Altera os arts. 16 e 21 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, para es
tabelecer que a partir de 10 de junho de 2006 as verificações de adimplência e certidões exigi
da~. por aqueles dispositivos devem referir-se ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
de todos os órgãos e entidades do ente público ao qual está vinculado o tomador da operação
de crédito.

o Senado Federal resolve:
Art. 1º art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte re-

dação:

"Art. 16 ..

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedi
do de autorização para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação
prevista no caput, obedecidos os seguintes critérios:

I - até 31 de maio de 2006; a verificação de adimplência abrangerá o número de re
gistro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomador da operação
de crédito;

11 - a partir de 1º de junho de 2006, a verificação de adimplência abrangerá os nú
meros de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades
integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual pertence o órgão ou entidade tomador da
operação de crédito:' (NR)

Art.2º art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 , do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

"Art. 21 .

§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem:
I - até 31 de maio de 2006. referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomador da operação de crédito;
11 - a partir de 1º de junho de 2006, referir-se aos números de registro no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito
Fedl~ral ou Município ao qual pertence o órgão ou entidade tomador da operação de crédito:' (NR)

Art. :3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 2005. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48,
inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2005

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
no valor total de até US$8,OOO,OOO.OO (oito milhões de dólares norte-americanos), com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo no valor

total de até US$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos), com o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento (BIRD).

Parágrafo único. Os recursos advindos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento do
Projeto de Assistência Técnica para Apoio à Agenda de Sustentabilidade Ambiental.

Art. 2º As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:

I - devedor: República Federativa do Brasil;
11 - credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
111- valor total: até US$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos);
IV - modalidade de empréstimo: margem fixa (Fixed Spread Loan), com todas as con

versões possíveis e fixação automática de taxa de juros a cada 6 (seis) meses;
V - prazo de desembolso: até 2009;
VI- amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, vencíveis a

cada 15 de janeiro e 15 de julho, entre 15 de janeiro de 2011 e 15 de julho de 2022, sendo as 23 (vinte
e três) primeiras parcelas no valor de US$333,600.00 (trezentos e trinta e três mil e seiscentos dóla
res norte-americanos) - 4,7% (quatro inteiros e sete décimos por cento) e a vigésima quarta no valor
de US$327,200.00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos dólares norte-americanos) - 4,09% (quatro
inteiros e nove centésimos por cento);

VII- juros: exigidos semestralmente, vencíveis em 15 de janeiro e 15 de julho de cada
ano, calculados sobre o saldo periódico do empréstimo, a uma taxa anual composta pela Libor de 6
(seis) meses, acrescida de spread a ser definido na data de assinatura do empréstimo, vigorando até
o seu encerramento;

VIII - comissão de compromisso: exigida semestralmente na mesma data de paga
mento dos juros e calculada com base na taxa de 0,850 o a.a. (oitenta e cinco centésimos por cento
ao ano), sobre o saldo não-desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após
a assinatura do Contrato, até o quarto ano de sua entrada em vigor, e 0,75% a.a. (setenta e cinco cen
tésimos por cento ao ano) em diante;

IX - comissão à vista: 1% (um por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada
na data em que o Contrato entrar em efetividade, estando esta taxa sujeita a uma diminuição do per
centual cobrado (waiver), de tempo em tempo, a ser determinado pelo Banco Mundial.

Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros po
derão ser alteradas em função da data de assinatura do Contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos
e quarenta) dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de dezembro de 2005. - Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

._---------------_._----------------------_•..,
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de Engenheiro:Paulo!:d~'Frbntir:n:, '~oEst~db do Rio
de Janeifo : ' ,.. :.. ; :: ; .

" ':", ' ,," I :;1,.;'. ," "I

Nº 7.067/2005 -'-dóSr.CarIO~Nad~r-Sugére

ao Ministério do Esporte aimpl~ri~açãodoprogrl:i
ma Esporte e Lazer da Cidade1ho Município de
Guapimirim, no Estado doHid de IJaneiro .. " .... ,.: ..

, .

Nº 7.068/2005 - do Sr. CarlosNader~ Sugere
ao Ministério do E?portei:l irnplahti3:çãodO Programa
Esporte e Lazer daCidaae, no'MU~icfpiodelguaba
Grande, no Estado do Rio de :.Janeiro :.: ..

Nº 7.069/2005 -'- do Sr.Carl6s Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantaçãd do Progra-

59460

59460

59460

59461

59461

59461

59462

59462

59462

59463

59463

59463

59464
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ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro. 59464

NQ 7.070/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de São
Pedro da Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro. ..... 59464

Nº 7.071/2005 - do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Itagi.Jaí, no Estado do Rio de Janeiro 59465

Nº 7.072/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Italva,
no Estado do Rio de Janeiro 59465

NQ 7.073/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Itaocara, no Estado do Rio de Janeiro 59465

Nº 7.074/2005 - do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro .......... ...... 59466

NQ 7.075/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Itatiaia,
no Estado do Rio de Janeiro 59466

NQ 7.076/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Japeri,
no Estado do Rio de Janeiro 59466

NQ 7.077/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Laje
do Muriaé, no Estado do Rio de Janeiro 59467

Nº 7.078/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte eLazer da Cidade, no Município de Macaé,
no Estado do Rio de Janeiro........................... ...... 59467

7079/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere ao
Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Ma-
cuco, no Estado do Rio de Janeiro. 59467

Nº 7.080/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Magé,
no Estado do Rio de Janeiro. 59468

Nº 7.081/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro 59468

NQ 7.082/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Maricá,
no Estado do Rio de Janeiro 59468

NQ 7.083/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra-

ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Mendes, no Estado do Rio de Janeiro....... 59469

NQ 7.084/2005 -do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro............ ..... 59469

Nº 7.085/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Miguel
Pereira, no Estado do Rio de Janeiro........ 59469

NQ 7.086/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Miracema, no Estado do Rio de Janeiro 59470

NQ 7.087/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Natividade, no Estado do Rio de Janeiro 59470

Nº 7.088/2005 -do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Nilópolis, no Estado do Rio de Janeiro.................. 59470

Nº 7.089/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro...................... 59471

Nº 7.090/2005 -do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Nova
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro. 59471

NQ 7.091/2005 -do Sr. Carlos Nader- Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Nova
Iguaçú, no Estado do Rio de Janeiro..................... 59471

Nº 7.092/2005 - do Sr. Carlos Nader - Sugere
ao Ministério do Esporte a implantação do Progra
ma Esporte e Lazer da Cidade, no Município de
Paracambi, no Estado do Riq de Janeiro.. 59472

Nº 7.093/2005 - do Sr. João Grandão - Sugere
que o Ministério da Saúde destine recursos para a
construção de usina de compostagem de lixo no mu-
nicípio de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. ... 59472

Nº 7.094/2005 - do Sr. João Grandão - Su
gere ao Ministério da Saúde a adoção de medidas
relativas à tabela de valores utilizada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). .. 59472

Nº 7.095/2005 - do Sr. Carlos Souza - Su
gere ao Poder Executivo, por meio do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a
adoção de providências que limitem os entraves
burocráticos na fronteira Brasil - Venezuela, as
sim como para a instalação, ali, de um escritório
de apoio ao importador e ao exportador......... ....... 59473

Nº 7.096/2005 - do Sr. Vander Loubet - Suge
re a adoção de providências, no âmbito do Ministé
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
para a criação de programa emergencial, no Estado

.... "IfIIltIP~,-
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do Mato Grosso do Sul, que visa socorrer funcio
nários dos frigoríficos e suas respectivas famílias
e os prestadores de serviços a essas empresas..

Nº 7.097/2005 -do Sr. Geraldo Thadeu - Su
gere ao Ministério do Meio Ambiente interceder junto
à FURNAS Centrais Elétricas SA para que sejam
efetivadas ações de controle da poluição do Lago
de Furnas ..

Nº 7.098/2005 - do Sr. Rubens Otoni - Su
gere ao MinisteriodoPlanejamento, Orçamento e
Gestão a agillzaç:ão. da análise da carta - consulta
do Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura
Urbana da RIDEIDF (INFRA-RIDE) .

Nº 7.099/2005- do Sr. João Grandão -'- Su
gere ao Ministérioda Educação a realização de
estudos para acriação de uma Esc~laAgrotécnica
Federal no M(jnicí~io de Costa Rica, Ibcalizado no
Estado dd M~to Grosso do Sul ..

Nº7.1 00/2005 ~ da srª. Laur~ Carneiro - Su
gere ao Poder Exedutivo oenvid ao Congresso Na-

" ',I'i I; : ' ,,' "

cional de proposiçãddestini'lda atrallsferir para a
União a responsab!didade pelo pagamento integral
dos proventos dE:! ~ervidores do extinto Ministério
da Justiç~ e Neg6cibs Interiores que prestaram
serviços, durante'a.i~ti~idad€l,em estabelecimentos
penais doant!go pit:;trito Fed~r~I,lestendendo-se a
norma aos respectivos pel1slomstas ..

I, "'I'" "1:,',-,, .:':': :

Nº 7.10~/20q5 __ da Srª:Laura Carneiro - Su-
gere o enviada projeto deleipeloSupre'mo Tribunal
Federal p~m:I"Cria.çãb de vara oujuizaClo especiali-
zado em violência8êgên~ro ..

" "I .. . :.,
Nº 7.102/2005 -da Srª. Sandra Rosado - Su-

gere ao PbâérExé~ufi"o aàp'rêsehtàç~o de Projeto
de Lei cóncédé~dó: aos dbadores ,de sangue isen
ção de taxas deins?Hção€lmconcur~?~ públicos.

Nº 7.104/20015 "- do Sr.' Reinaldo Betão - Su
gere ao~inistériÓ!d~·SâÚdea ar'r:ipli~~ãodesua
atuação no control~ davarj'cela no'Brasil .

; I ,''1-", ,I, , , _/:':' !,.:' ' I, '

PROPOSTA DE FISCA~IZAÇAbECONTROLE

Nº 111/2005 - do Sr. Abelardo Lupion - Pro
põe que a Comissão de Ag~icÚltura,Pecuária,Abas
tecimento e Desenvolvimento Rural, ave'r,igúe o sur
gimento de Febre Aftosa rio Estado db Paraná. ....

RECURSOS

Nº 250/2005 -,do Sr. Marceio Ortiz - Requer,
nos termos do art.58 '§ 3º .do art.'132, § 2º do Re
gimento Interno, que o Projeto de Lei nº 1024/03
seja apreciado pelô Plenário ..

Nº 251/2005 ~ do Sr. Adelor Vieira - Recor
rem, nos termos dO § 1.º do artigo 58 e do § 2.º do
artigo 132 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, da terminatividade do parecer da Co
missão de Finanl;ase Tri~utaçãd e da conclusivi
dade da apreciação pelas 'Comissões da Casa dos
Projetos de Lei n.º 2'.709-/V03e 2.796/03 ..

59474

59474

59475

59475

59476

59476

59476

59477

59477

59478

59479

Nº 252/2005 - do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh
- Recorre, com fulcro no art. 58, § 3º, combinado
com o art. 132, § 2º do Regimento Interno, contra
apreciação conclusiva das comissões ao Projeto
de Lei nº 5.1 aO-A, de 2005, que "altera o inciso V
e o parágrafo único do art. 1º, o caput do art. 4º,
o inciso 11 do art. 5º e o caput do art. 16 da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985; revoga oart. 2º - A,
e seu parágrafo único, da Lei nº 9.494, de 10 de
setembro de 1997" .

Nº 253/2005 - do Sr. Darcísio Perondi - Re
corre, com fulcro noart. 58, § 3º, combinado com
o art. 132, § 2º do Regimento Interno, contra apre
ciação conclusiva das comissões ao Projeto de Lei
nº 5.1 aO-A, de 2005, que "altera o inciso V e o pa
rágrafoúhico do art.1º,o caputdo arL4º, o inciso
11 do art. 5º e o caput doart,16 da Lei nº 7.347, de
24 de julho de 1985; revoga oa~.2º - A, e seu pa
rágrafo único, da Lei nº 9,494, de 1Od~ setembro
de 1997" : ..

REQUERIMENTOS

Nº 3.443/05- Do SêhhorDeputado Luiz An
tonio Fleury Filho, Presidente Ida 'Comissão de De
fesa do Consumidor, 'req'uerehdoa reconstituição
dos Projetos Leinºs '5;809/01 ,e 4:864/05 ..

I : ",,":;:1 ," :: ,

Nº 3.448/05- De? S~nhor Deputado Fernando
Ferro, re;querendo votode,pe$ar pelo falecimento
do Senhor SeverinoFeli~da ??~ta .

Nº3.449/0p -D9,Senh'orDeputado IIdeu
Araujo,requerendo oehVib:de Moção ao Senhor
Gover~a:dor do Estad0Cle'S~b:P~ulo .

SESSÃO EXTR'A0A'LJINÁRIJX DE 7-12-05
I\{7 BrevesCóniurlita'çÕes

L1NCOLNPORtE~AI(pL:!MG.Pela ordem.)
RealiÚção, pela::Aciênbiâ,Xdvehtista, de Desen
volvimento deH~c.u~~6§!'~ssi$tenciais, de ampla
arrecadi3:ção de:é1fim~ntb~:,p~taa 6a:mpanha Natal
Sem Fo'me, emBeld:'Hi:l~izd'riie, IEstado de Minas
Gerais :1 .

ROBÉRIOINUNJE~'(Pp;h..,. BA) - Apoio à luta
dos agentes comunitáribsdésa'úde. Defesa de
aprovação da Proposta.,~bErrlendaà Cdnstituição
nº 7, d~ ,2003, de 'ihtêre~s~dai cat~gorja .

ADELOR VIEI FIA (~§~bB ..,.SC) - Convite aos
Parlamertarespara ,part,i~,ipa~:ão'no seminário em
defesa'da vidae b?nt'H:t~'abo'Ho;O? Auditório Ne
reu Ramos da Cãmara,a6s d~'putados,.e· nos de
bates do Projetade Lei nº1 .135, dê 1991, sobre a
legalização do aborto,náComissão de Seguridade
Social e Família .

CLAUDIO CAJADO (PFlJ - BA) - Baixo índice
de crescimento econômico do País em 2005. Efeitos
danosos do arrocho fiscal'impostopelo Governo pe
tista. Debate de questões de interesse dos trabalha
dores brasileiros e. do País, ao ~risejoda apreciação
do Orçamento Geral da Uníão~.?e2006 .

59480

59481

59482

59483

59483

59484

59484

59484

59484
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MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Rea
lização do 11 º Congresso Cearense de Radiodifu
são, em Fortaleza, Estado do Ceará. Concessão
de troféu a personalidades locais pela Associação
Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Lan
çamento do Guia do Rádio e Televisão do Ceará
por ocasião do evento. 59485

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) -Ino
perância do setor de segurança pública do Estado
do Rio de Janeiro no combate à violência. Conve
niência de utilização de forças federais para con-
tenção da criminalidade......................................... 59486

NAZARENO FONTELES (PT - PI) - Rea
lização, pela Frente Parlamentara em Defesa da
Vida - Contra o Aborto, do 1º Seminário Nacional
em Defesa da Vida. Avanços da legislação brasi
leira no tocante à defesa da vida. Oportunidade de
aprovação do Estatuto do Nascituro...................... 59487

JOÃO ALFREDO (PSOL - CE) - Considera
ções sobre dados do Relatório de Direitos Huma
nos no Brasil 2005, organizado pela Rede Social
de Justiça. Descumprimento, pelo Governo Federal,
de metas do Plano Nacional de Reforma Agrária. 59487

LI NCOLN PORTELA (PL - MG) - Contrarie-
dade ao financiamento público de campanhas elei-
torais. Defesa de realização da reforma política... 59488

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) - Re
alização de ato público nas imediações do Congres
so Nacional, ao ensejo do Dia Nacional de Combate
à Pirataria e à Biopirataria. Conclusões da CPI da
Pirataria. Críticas à política econômica do Governo
Federal. 59489

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Eleição
dos novos membros da Mesa Diretora do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia. Votos de sucesso
ao novo Presidente da instituição, Desembargador
Benito Figueiredo. Recuperação de rodovias fede-
rais no Estado da Bahia. 59489

JUíZA DENISE FROSSARD (PPS - RJ) 
Vínculo entre a ingerência do ex-Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, na
Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE
e o rombo no fundo de pensão dos funcionários da
empresa................................................................. 59490

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
Elogio ao Presidente em exercício dos trabalhos,
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame... 59491

IVAN RANZOLlN (PFL - SC. Pela ordem.)
Associação ao pronunciamento da Deputada Zulaiê
Cobra. 59491

JUíZA DENISE FROSSARD (PPS - RJ. Pela
ordem.) Associação a pronunciamentos de Depu-
tados. 59492

CARLOS ABICALlL (PT - MT) - Participa
ção do Estado de Mato Grosso no Programa de
Modernização do Sistema de Controle Externo de
Estados e Municípios - PROMOEX. Transcurso do

40º aniversário de criação do Sindicato dos Traba
lhadores em Educação Pública do Mato Grosso
- SINTEP-MT. Expansão da Universidade Federal
de Mato Grosso Pedido aos membros da Comissão
Especial destinada ao exame da proposta de cria
ção de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profis
sionais da Educação - FUNDEB para votação do
parecer da Deputada Iara Bernardi. 59492

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Defesa de
aprovação do parecer da Deputada Iara Bernardi à
proposta de emenda à Constituição sobre criação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB. Congratulação ao Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, pela
implantação de assentamentos de trabalhadores
rurais no Triângulo Mineiro. Resultados positivos
do Programa Luz para Todos................................. 59495

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)
Congratulação ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pela entrevista coletiva concedida a emissoras
de rádio, no tocante à atuação do PT como partido
situacionista........................................................... 59496

LUCIANA GENRO (PSOL - RS - Como lí
der) - Prejuízos sociais advindos do fechamento
da fábrica da empresa Calçados Azaléia S/A, no
Município de São Sebastião do Caí, Estado do Rio
Grande do Sul. .. 59496

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Lisura do
recente pleito eleitoral realizado na Venezuela, se-
gundo observadores internacionais.. 59496

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE) - Mani
festação de pesar pelo falecimento do Padre Murilo
de Sá Barreto. Solicitação à Mesa Diretora de reali
zação de sessão solene em homenagem póstuma
ao religioso. 59497

JACKSON BARRETO (PTB - SE) - Home-
nagem póstuma ao Prof. Silvério Fontes, do Estado
de Sergipe. 59498

PEDRO FERNANDES (PTB - MA) - Efeitos
negativos do elevado custo do Spread bancário
sobre o crescimento brasileiro. Necessidade de re
dução do Custo Brasil. Apoio a mudanças na legis
lação sobre o fundo da Previdência Social. Urgente
apreciação, pelo Poder Legislativo, das propostas
sobre a criação do Fundo de Manutenção e Desen
volvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB e sobre
a reforma tributária. Elogio ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pela entrevista concedida a emissoras
de rádio.................................................................. 59498

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Viagem de mem
bros da CPMI da Emigração Ilegal a Londres, In
glaterra, para acompanhamento da apuração do
assassinato do cidadão brasileiro Jean Charles de
Menezes. Realização pelo órgão de gestões junto

------------------------------_._----------
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aos Governos de Portugal e da Espanha com vistas
à coibição do tráfico de mulheres brasileiras......... 59499

VITORASSI (PT - PR) - Sucesso da ativida-
de turística da cidade de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná. 59500

REINALDO BETÃO (PL - RJ) - Concessão
do título de propriedade de imóveis aos moradores
da antiga Fábrica Nacional de Motores em Xerém,
4º Distrito de Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro. Transcurso do aniversário de promulgação
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Excelência da atuação da Companhia Estadual
de Águas e Esgotos em Municípios do Estado do
Rio de Janeiro. Anúncio da execução de serlJiços
de melhoria no sistema de abastecimento de Pa
raíso, responsável pelo fornecimento de água ao
Município de Magé, RegiãofV1etropolitana do Rio
de Janeiro ;......... 59500

IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Necessidade
de revisão da política econômica do Governo Fe-
deral ;...... 59502

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Falecimento do
Secretário de Desenvolvimento Regional de Videi
ra, Estado de Santa Catárina, Valdir Ruschel, em
decorrência de acidente automobilístico. Urgente
adoção, pelos governantes, de niedidascontra a
falta de segurança nas rodovias braSileiras........... 59503

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Discurso
retirado pelo orador para revisão.) ..;.Saud~ção aos
agentes comunitários de saúde presentes nasgale
rias do plenário. Urgente inClusão na Ordem do Dia
da proposta de regularização funcional da. catego
ria. Manifestação de lideranças pqlíticas, sindicais
e da sociedadeorganizada:de salva.dor, Estado da
Bahia, em defesa da instalação, pela Assembléia
Legislativa do Estado, de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apuração de d~nLlnciais do supos
to envolvimento dCl-Empresa de;TLJrismo da Bahia
S/A - BAHIATUfiSA e da PROPEG em desvio de
recursos da Secretaria de Fa.zenda do Estado...... 59504

MAURO PASSOS (PT-SCt~.. Relatórioápre
sentado pelo DelDutado Ant'onio CâdósMagalhães
Neto, Sub-Relator!da CPMI dos Cbr'reios, acérca
das aplicações financeiras de furfdos·de pensão.. 59504

SEBASTIÃO MADEIRA (PSÓB ..;. MA) - Ações
do Governador Jose ReinaldOTava.r~s para combate
à violência no Mtlrlicípiode Impehitriz, Estado do
Maranhão. Apelo ao Presidente Aldo',Rebelo para
inclusão da proposta de contratação dos agentes
comunitários de saÚde na pauta de votações. Lan
çamento do livro mmovarldéiâspelo Instituto Teo-
tônio Vilela........ ,.............................................. ...... 59504

REGINALDO GERMANO (PP - BA) - Defesa
de instituição do EstatlJtodalgualdade Racial...... 59505

AGNALDO MUNIZ (PP - RO) - Liberação
de recursos federais para melhoria do campus da
Universidade Federal de Rondônia, no Municipio
de Ji-Paraná................ 59505

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP) - Omissão
do Vice-Presidente da República, José Alencar, na
informação à CPMI do Mensalão sobre o recebi
mento, pela COTEMINAS, de recursos do Partido
dos Trabalhadores. .. 59506

JÚLIO CESAR (PFL - PI) - Prioridade na
votação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2003, sobre a contratação de agentes co
munitários de saúde pela administração pública.
Urgência no ressarcimento aos Estados e Muni
cípios, pela União, por perdas na arrecadação de
receitas tributári.as. Inconsistência da ~propaganda

do Governo Federal sobre o repasse de recursos
aos Estádos , ,............ 59506

FERNANDO DE FABINHO (PFL ..;. BA. Pela
ordem.) - Pedido à Presidência de convoc~çãb dos
Deputados ao plenário para votação de. ma.térias
constantes na pauta........................... 59507

MAURíCI0 RANDS(PT - PE. Pela ordem.)
Apelo aos Deputados para .vot'ação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 7, de 2003, sobre a
contratação de agentêscomunitários de saül:le pela
adminishação pública:.......................................... 59507

ADEMIR CAM'ILO (PDT-MG)-Concessão
da Medalha do Mérito Legislativo ao ex-Deputado
Aécio Ferreira da CUl;lh;'1. Encaminhamento! de ofí
cio ao o'iretor-'Geral da Polícia FederallSbbre a
investigação dedenú~ciasde ,irregularidildes em
frigoríficos do Município de Te6filoOtoni, Estado de
Minas Gerais :........................ 59507

PRIESIDENH: (Carlos t\Jader) - Convocação
dos Deputados ao plenário para início da Ordem
do Dia. 59508

ZIGO BRONZE~DO (PJ - AC) -Instalação
de agência do Banco do Brasil em Municípios do
Estado do Acre. Anúncio da inauguração da Ponte
de Integração na est~a:da de ligação entre o Esta
do e o Pêru. Transcurs? do 1º ano ,de fundação da
Casa do Seringueiro, 'na cidade de Sena Madurei
ra. Solicitação à Presidência de inclusão na pauta
da ProP9sta de E:mehdaà C6rastitLlição nº 07, de
2003, sobre a regularização da profissão dos agen-
tes comunitários de saúde...................... 59508

PRESIDENTE (JnocênCio Oliveira) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para iníCio da
Ordem do Dia. 59509

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Necessidade de
definição, pela Justiça Eleitoral, da nova eleição
municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do
Rio de Janeiro. 59509

NELSON BORNIER (PMDB ~ RJ) - Desca-
so do Governo Federal com a qualidade de vida da
população brasileira. 59509

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) - Ur
gente reformulação da política econômica vigente
no País. Apoio aosetor agropecuário brasileiro em
crise ::............................... 59510



59374 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) - Trans
curso do aniversário de fundação do Município de
Angelina, na Região Metropolitana de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina. .. .

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) - Trans
curso do 44º aniversário de fundação do Município
de Santa Bárbara, Estado da Bahia. Tramitação de
proposta de emenda à Constituição proibitiva do
reajuste de tarifas públicas acima da inflação.......

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Vinculação
entre a política econômica vigente no País e a que-
da do Produto Interno Bruto - PIB. .. .

FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ) - Es
colha, pela Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil, do empresário Edson de Godoy
Bueno como Personalidade de Vendas do Ano de
2005 .

PERPÉTUA ALMEIr'A (PCdoB - AC) - Re
portagem intitulada Acreanidade: discurso político
ou sentimento de um povo?, de autoria do jornalista
Leonildo Rosas ..

CARLOS NADER (PL - RJ) - Ações conjuntas
do Governo Federal e do Governo do Estado do Rio
de Janeiro para combate ao crime organizado......

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação

de requerimento de inversão de pauta .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO
(PT - RJ), FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA),
JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL - BA), FERNANDO
CORUJA (PPS - SC) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não aco
lhimento do requerimento por falta de amparo regi-
mental. .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO (PT - PEJo ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) Apoio
à decisão da Presidência de não acolhimento do
requerimento de inversão de pauta .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Razões
da decisão da Presidência de não acolhimento do
requerimento .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO (PT - PElo ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.524-C,
de 2005, que dispõe sobre a instituição de concur
so de prognóstico destinado ao desenvolvimento
da prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse concurso,
o parcelamento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
e dá outras providências .

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

59511

59511

59512

59513

59514

59519

59523

59523

59524

59524

59524

59524

59524

59524

59524

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

Usou da palavra para encaminhamento da vota
ção o Sr. Deputado SILVIO TORRES (PSDB - SP).

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
da celebração de acordo para retirada do projeto
da pauta .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ), MEN-
DES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
da realização de acordo para retirada do projeto da
pauta da sessão extraordinária e inclusão da matéria
como primeiro item da pauta da sessão ordinária.

Usaram da palavra pela ordem os Sr. Depu
tado FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ), AL-
BERTO GOLDMAN (PSDB - SP) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova-
ção do requerimento .

Retirada do projeto da pauta ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DELEY (PSC - RJ) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.142-B,
que dispõe sobre o ensino na Marinha ..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO (PMDB - RS) .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão ..

Votação da emenda da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. ..

Usaram dapalavra pela ordem os Srs. Deputados
FERNANDO CORUJA (PPS - SC), COLOMBO (PT
- PR), PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR).....

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejeição
da emenda .

Votação e aprovação do Projeto de Lei nº
4.142-B, de 2004, sobre o ensino na Marinha ..

Votação e aprovação da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.896, de
2005, que regulamenta o inciso 111 do § 4º do art.
153 da Constituição Federal. ..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas
tecimento e Desenvolvimento Rural, o Sr. Deputado
NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) , .

59525

59525

59525

59525

59525

59526

59526

59526

59526

59526

59526

59526

59527

59527

59527

59527
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59530

59533

59533

59533
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Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, °Sr.
Deputado VIGNATTI (PT - SC) ..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
(PFL - BA) : .

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP), FERNANDO CORUJA (PPS - Se),
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), RENATO
CASAGRANDE (PSB - ES) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discdssão , .

Aprovação do projeto e da redação final. .
Encaminhamento damatéria ao Senado Fe-

deral. ..
BETO ALE:UQUERQUE (PSB - RS. Pela oro

dem.) Solicitação à Presidência de encerramento
dos trabalhos nas Comissões ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Acata
mento do pedido do Deputado BetoAlbuquerque.

Informação aO 'Plenário sobre realização de
acordo para votação dos itens 4, 6, 7 e 8 da pauta.

PRESIDENTE (Inocênêio Oliveira) - Discus
são, em turno único, do Projeto dê Lei nQ6.276, de
2005, que institui o Plano Especial de Cargos da
Cultura e a Graltificaç'ão Específica de Atividade
Cultural - GEAC, criacargós de provimento efeti
vo, altera dispositivósdas Leis nQs 10.862, de 20
de abril de 2004, 11.'046, de 27de dezembro de
2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.095, de
13 de janeiro de 2()05, e 11.091, de 12 de janeiro
de 2005, e dá outras providências .

Usou da palavra para Pfoferirparecer ao pro
jeto, pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço público, o'Sf:Oeputado WALTEH PINHEI-
RO (PT - BA) .

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
I

jeto, pela CO(l1issão dj3 Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado WASNYDE ROURE (PT - DF) ..

Usou da palavráparaproferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO FI-
LHO (PMDB - RS) ..

Usou da palaVra para discussão da matéria o Sr.
Deputado NELSONMARQUEZELLI (PTB - SP).....

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

WASNY DE ROURE (PT - DF. Pela ordem.)
Urgente inclusão ria pauta do projeto de criação
do Plano de Cargos e Salários dós Servidores da
Câmara dos Deput~dos .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão .

Votação e i~provação do projeto, ressalvado
o destaque .

59533

59533

59534

59535
59535

59535

59535

59535

59535

59535

59536

59536

59536

59536

59536

59537

59537

59573

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela ordem.)
Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nQ7,
de 2003, sobre regulamentação da profissão de
agente comunitário de saúde ..

ZONTA (PP - SC. Pela ordem.) Urgente en
caminhamento à Casa, pelo Poder Executivo, de
projeto de lei sobre o plano de cargos e salários dos
servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reque
rimento de destaque para votação em separado do
inciso I doart. 19, constante do art.14 do Projeto
de Lei nº 6.276, de 2005 ..

Usaram da palavra para end:iminhamento
da votação osSrs. Deputados RONALDO DIMAS
(PSDB - TO), FERNANDO CO'RUJA (PPS - SC).

PRESIDENTE (Inocênciô Oliveira) - Manu-
tenção do dispositivO destacado.. : : .

Votação e aprovaçao da redação final. .
Encaminharnentoda (Tlaferia a.o Senado Fe-

deral. c ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Retirada,
de ofício, do item 5 dapauta ..

WALTER PINHEIRO (PJ- BÁ. Pela ordem.)
Indagação à Presldê'neiasobre a tramitação da
Proposta de Emenda à C~nstitlliçãonQ7. de 2003,
sobre a contrataçãopelaâ.dmin:istração pública de
agentes comunitários, de saUde por meio de pro-

. I . "'bl' ,I ,cessoseetlvo p;u ICO : ~: .

PRESIDENT,E (Inocêncio Oliveira) - Resposta
O d ' 'W'I . P' "h' ,. Iao eputa o .~ter In elro.,: .•. , ..

PRESID>ENTE (Inoçênsiq Oliv~ira) - Discus
são, em turno Único, do Projeto de:iResolução nQ

272, de 2005, que institui o GrupqParlamentar
Brasil~:Argélia,edáoutras :pr~vidÊm~ias.'.. , ..

Usou da palavra pela ordem 6Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA(PFL' -BÁ) ..

PRESlqENTE(lnqcênci00ljv~ira) ;-Inversão
da padta,tendo emvistaaausê!nciaino plenário de
membro da Mesa'DiretbrapaHf$missão de parecer

P " d' 'R "~I ,_I,' '0,,,:72' d" I" ' ,ao roJeto e E'so uç'ao:n~ ',::'( ,. eQ005 ..
PRE:SIDENTE{ln6cãndio, Oli~eira) -!Discus

são, emtyrno úni??i~oFrojet~deDécretoLegisla
tivo nQ.123-A. Ch3 20.03, qUe aphjjva 011exto dó Trata-

I , ~ , ,', I, ,I, I I I': ''I" '" :, .I ',' I,. ; , ,

do so~reaTransferência:~fP$~'Soi:l'~'pondenadas,
celebr~do entre o Gover~oda~epúDjica Federativa
do Brasil e a Hepública PbriugiJesa,ém Brasllia, em
5 de siéte'mbró de 2001 : .

Encerramento da discussão ..
Votação e aprovação doprojeto e da redação

final. .
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral. .
PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Dis

cussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nQ272, de 2005, que institui o Grupo Parlamentar
Brasil-Argélia e dá outras providências .
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59573

59573
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Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto de resolução pela Mesa Diretora o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) .

PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Encer-
ramento da discussão ..

Votação e aprovação do projeto de resolução
e da redação final. ..

Promulgação da resolução ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Prorro-
gação da sessão por 1 hora .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei Comple
mentar nº 244-A, de 2005, que altera dispositivos
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici
pal e de Comunicação, e dá outras providências ..

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

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados LUIZ CARLOS HAULY (PSDB
- PR), EDUARDO VALVERDE (PT - RO) .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA - Como
Líder) - Conveniência de demissão do Ministro das
Cidades, Márcio Fortes, diante das denúncias publi
cadas pela revista Veja. Apresentação de projetos
de resolução. . .

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

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão .

Votação do Projeto de Lei Complementar nº
244-A, de 2005 .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PASTOR
AMARILDO (PSC, TO), LEONARDO MATTOS (PV
- MG), FERNANDO CORUJA (PPS - SC), AN
DRÉ FIGUEIREDO (PDT - CE), B. SÁ (PSB - PI),
JOVAIR ARANTES (PTB - GO), ZONTA (PP 
SC), RONALDO DIMAS (PSDB - TO), EDUARDO
SCIARRA (PFL - PR), MENDES RIBEIRO FILHO
(PMDB - RS), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ),
VIGNATTI (PT - SC), FERNANDO DE FABINHO
(PFL- BA) '"

Usou da palavra pela ordem o SI. Deputado
RICARDO BARROS (PP - PR) '"

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado DANIEL ALMEIDA
(PCdoB - BA) .

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem.)
Pedido à Presidência para votação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2003, sobre a con-

59609

59609

59609

59610

59610

59610

59610

59611

59611

59611

59612

59612

59612

59613

59613

59614

tratação dos agentes comunitários de saúde pela
administração pública .

TARCíSIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela
ordem.) Associação ao pronunciamento da Depu
tada Fátima Bezerra. Preocupação com o desen
volvimento econômico do Estado do Rio Grande
do Sul. Audiência concedida pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e representantes do setor cou-
reiro-calçadista .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Consul
ta aos Srs. Líderes partidários sobre a abertura de
novo painel para registro de presença na sessão
ordinária .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados SANDRO MABEL (PL - GO), ANTONIO CAR
LOS BISCAIA (PT - RJ), RONALDO DIMAS (PSDB
- TO), MARCELO ORTIZ (pV - SP) .

RONALDO DIMAS (PSDB - TO. Pela ordem.)
Prejuízos causados à indústria nacional pelas rela-
ções comerciais entre o Brasil e a China .

SANDRO MABEL (PL - GO - Como Líder)
- Solidariedade ao Ministro das Cidades, Márcio
Fortes, e ao ex-Deputado Severino Cavalcanti diante
das denúncias publicadas por órgãos da imprensa.

ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ. Pela
ordem.) Apreciação, pela Comissão de Constitu ição
e Justiça e de Cidadania, de recurso apresenta
do pelo Deputado Romeu Queiroz contra decisão
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da
Casa .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RODRIGO MAIA (PFL - RJ) .

MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA - Como
Líder) - Contrariedade à exoneração do Ministro
das Cidades, Márcio Fortes .

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

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE - Como
Líder) - Associação aos pronunciamentos em de-
fesa do Ministro das Cidades, Márcio Fortes .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados EDUARDO VALVERDE (PT - RO), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR) .

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela or
dem.) Solidariedade ao Ministro das Cidades, Márcio
Fortes. Apoio à proposta de emenda à Constituição
sobre a contratação de agentes comunitários de saúde
pela administração pública. Contestação do pronun-
ciamento do Deputado Tarcisio Zimmermann ..

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS
(PT - PE) .

BARBOSA NETO (PSB - GO. Pela ordem.)
Aprovação, pela Comissão de Desenvolvimento Ur
bano, da proposta de reformulação da Lei nº 6.766,
de 1979, sobre o parcelamento do solo urbano.
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Congratulação ao Ministro das Cidades, Márcio
Fortes, pelo apo!io à regularização fundiária ..

EDUARDO SCIARRA (PFL - PRo Pela ordem.)
Visita do turista de número 1 milhão às Cataratas
de Foz do Iguaçu em 2005, no Estado do Paraná.

FRANCISCO APPIO (PP - RS. Pela ordem.)
Questionamento sobre o laudo da perícia médica,
conclusiva pela morte do motorista Celino Galhoto,
do Estado de Pernambuco, por suicídio. Necessida
de da elucidação pelo setor de segurança pública
das causas dá morte do motorista ..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOÃO FONTES.. ; ..

PRESIDEI\lTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da vota'çâo ..

Aprovação do projeto. e da redação final. .
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-

deral .
VI - Encelrramento
2 - ATA DA 322ª SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52i! LEGISLATU
RA, EM 07 DE IlEZEMBRO DE 2005

1- Abertura da sessão
11- Leitu!r;a e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 7-12-05
PRESIDEINTE (Inocêncio Oliveira) - Aviso

ao Plenário sobre a justificativa de ausência nas
votações anteriores ..

IV - Pequeno Expediente
JOSÉ L1NHARES (PP -GE) - Defesa de in

corporação do Banco do Estado do Ceará ao Banco
do Nordeste do Brasil. ..

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela or
dem.) Agradecimento aos Parlamentares pelo apoio
recebido ao ensejo da assunção do mandato par
lamentar. Criação de escola de pesca no Município
de Cananéia, Estado de São Paulo ..

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Solidariedade
ao Ministro das Cidades, Márcio Fortes. Apoio ao
parecer do Deputado Marcelo Teixeira à proposta
de criação da loteria denomina Timemania. Apoio
à proposta de contratação de agentes comunitários
de saúde pela administração pública. Importância
do Hospital Mário KrõEHf para a população flumi-
nense .

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Home
nagem póstuma ao Juiz Cícero Leôncio Ferraz, do
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região ..

CARLOS NADER (PL - RJ) - Dificuldades
enfrentadas pelo setor leiteiro no País. Defesa de
concessão pelo Governo Federal de subsídios a pe
quenos e médios pecuaristas produtores de leite...

SANDRA FiOSADO (PSB - RN) - Apoio à
Proposta de EmEmda à Constituição nº 7, de 2003,
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59620

59620
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59637
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59638

59638

59639

sobre a contratação de agentes comunitários de
saúde pela administração pública. Assinatura de
convênio entre a Secretaria Especial de Aqüicultura
e Pesca da Presidência da República e o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte para construção
de pólo pesqueiro em Natal ..

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB- MT) -Apre-
sentação de proposições , ..

REINALDO BETÃO (PL - RJ) - Congratula
ção ao Prefeito Washington Reis, do Município de
Duque de Caxias, pela assinatura de convênio com
o Governo do E~tado do Rio de Janeiro para cons
truçãodo Hospital Municipàl DI'. Moacyr Rodrigues
do Carmo ..

LAEL VARELLA (PFL - MG),-- Posicionamento
do Papa Bento XVI eda Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - CNBB contrário à descriminali-
zaçãodo aborto .

LUIZ COUTO (PT - PB)- Apresentação de
projeto de lei sobre alteração de dispositivos da Lei
nº 8.666, de 2003 , ..

PEDRO FERNANDES (PTB - MA) - Solida
riedade ao Ministro das Cidades, Márcio Fortes...

LEODEGAR TISCOSKI (PP i~ SC) -Apresen
tação de projet9 de lei acerca ae isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializkdos na aquisição de
máquinas e equipamentosagrfcolas para uso das
prefeituras de Municípios de p~ql!Jeno porte .

SOCORRO GOMES (PCddB'-PA) -Defesa
de condenaçãb'90~ acusado~ ~e19 assassinato da
missionária nortf}~ameri~anaiqorpthy.~aeStang,
ocorrido no Município de Anapu, ':Estado :do Pará.

Sol~cit~çã.o ~o ~o~ernoLu~zl~~di? Lu!a â~Silva de
redlstnbulçao dás terras publicas na Reglao Norte,
especia:lmente hbEstado do"Pkrá. .

CARLOSSANTÁNA (PiI"i-i=lJ) i-Transcurso
do aniversário riãtalíCiodo Deput~dbSimãóSessim.
Realização de a~O'pÚblico em ~~fe~a da construção
de refin~riade Ipetróleono l\11~nil::ípio de Itaguaí,
Estado do Hiode J~rieiro ; ;!. ..

.... . ..1.,
DR: HELE[}JO (PSC,RJ) +- ,A;t:erto da reestru-

turação do prog,tarna brasil~ir;() â~comDate à den
gue. Congratulação ·aoprefeltó Washington Reis,
do Município de Duque de. ce&iasi, pela assinatura
de convênio como Goverriô8o~stadodoRio de
Janeiro para cOr1struçaodo Hdspltal Municipal DI'.
Moacir dó Carmo ,' : .

GUILHERME MENEZES (PT - SA) - Alcance
social do Programa Fome Zero .

ADÂO PRETIO (PT - .AS) - Solidariedade
aos 800 trabalhadores demitiCJos pela Indústria de
Calçados Azaléia no Município de São Sebastião
do Caí, Estado do Rio Grandci elo Sul. Realizações
do ex-Governador Olívio Dutra. Clescompromisso
do atual Governador Germano Rigotto com o de-
senvolvimento do Estado , ~ .

59639

59640

59640

59641

59642

59643

59643

59644

59645

59645

59646

59647
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PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC)-Apoio
ao projeto de lei sobre a criação de mecanismos para
coibição da violência doméstica contra a mulher.
Anúncio da inauguração, pela Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres, da Central de Aten-
dimento à Mulher por meio do serviço Ligue 180.. 59648

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) - Crise
da triticultura no Estado do Rio Grande do Sul. Con
cessão pelo Instituto Brasileiro de Administração
Municipal e pela ELETROBRÁS do Prêmio Des
taque em Promoção dos Conceitos de Eficiência
em Energia Elétrica à Secretaria de Educação do
Estado do Rio Grande do Sul pelo desenvolvimento
de projeto sobre economia de energia em escolas
públicas.................................................................. 59649

MAURO PASSOS (PT - SC) - Transcurso
do 50º aniversário de criação da empresa Centrais
Elétricas de Santa Catarina SA Improcedência da
proposta de privatização de usinas da CELESC... 59650

SELMA SCHONS (PT - PR) - Inauguração
de unidade de Casa Familiar Rural na Colônia Ta
quaral, Município de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná. 59651

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Criação da Vara
Federal de Ipatinga, em Minas Gerais. Realização
no Estado da Campanha Contra o Abuso e a Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. ...... 59651

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Defesa de ins
talação pela PETROBRAS de refinaria petroquímica
no Município de Campos dos Goytacazes, Estado
do Rio de Janeiro..... 59652

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Anúncio
da apresentação de requerimento de realização de
sessão solene em homenagem à memória do ex
Governador do Estado do Paraná Bento Munhoz
da Rocha, ao ensejo do transcurso do centenário
de nascimento. 59653

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Conveniên
cia da limitação pelo Governo Federal do espaço
utilizado pela mídia para propaganda de bebida al
coólica. Adoção de campanha educativa sobre os
males provocados pelo álcool e da obrigatoriedade
de afixação nos rótulos das bebidas alcóolicas de
imagens relacionadas aos prejuízos provocados
pelo consumo da bebida............. 59654

RAIMUNDO SANTOS (PL - PA) - Urgente
tramitação, no âmbito dos Poderes Executivo e Le
gislativo, da proposta de criação do plano especial
de cargos e salários dos servidores da Agência
Nacional de Transportes Terrestres. 59655

JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG. Pela or-
dem.) Registro de voto proferido em sessão ante-
rior.......................................................................... 59656

WAGNER LAGO (PDT - MA. Pela ordem.)
Registro de voto..................................................... 59656

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Prorrogação do
contrato celebrado entre a INFRAERO e o Governo

do Estado de Santa Catarina sobre a administração
do Aeroporto Domício de Freitas, no Município de
Criciúma. 59656

TARCíSIO ZIMMERMANN (PT - RS) - Discor
dância dos critérios adotados pela Mesa Diretora para
encaminhamento de discursos considerados lidos.
Efeitos benéficos dos programas sociais do Gover
no Luiz Inácio Lula da Silva sobre a distribuição de
renda no País. Implantação do Programa Farmácia
Popular no Estado do Rio Grande do Sul................ 59656

PRESIDENTE (AdelorVieira) -Aviso ao Ple
nário sobre os procedimentos adotados pela Pre
sidência acerca do encaminhamento de discursos
considerados lidos......................... 59657

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) - Lan
çamento da Frente Parlamentar da Radiodifusão.
Oportunidade do debate em torno da política eco
nômica do Governo Federal, em razão do registro
de queda do Produto Interno Bruto no 3º trimestre
de 2005.................................................................. 59657

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) - Conve
niência da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 2003, sobre a regulamenta
ção da profissão de agente comunitário de saúde.
Urgência na inclusão na pauta do Projeto de Lei
Complementar nº 1, de 2003, sobre a aplicação de
recursos para o financiamento das ações e serviços
de saúde. 59658

PAULO BAUER (PSDB - SC) - Prosperidade
do pólo industrial do Município de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, com destaque para as
empresas Duas Rodas Industrial, Firma Weege e
Malhas Malwee...................................................... 59658

DR. RIBAMAR ALVES (P8B - MA) - Con
veniência da aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2003, sobre a regulamen
tação da profissão de agente comunitário de saú
de. Defesa da inclusão na pauta do Projeto de Lei
Complementar nº 1, de 2003, sobre a aplicação de
recursos para o financiam ento das ações e serviços
de saúde. Desvirtuamento dos fins do Programa Luz
para Todos no Estado do Maranhão. Urgência na
recuperação do trecho maranhense da BR-316.... 59659

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS) - Apoio
à proposta de emenda à Constituição sobre a con
tratação de agentes comunitários de saúde pela
administração pública...... 59660

JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - Transcurso do
50º aniversário de sacerdócio do Padre André Franz
Bérénos. 59661

JOÃO ALFREDO (PSOL - CE) - Apoio à
Proposta de Emenda à Constituição nº 07, de 2003,
sobre a contratação dos agentes comunitários de
saúde pela administração pública. Encaminhamento
de requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre o processo de escolha dos membros
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
- CTNBio. 59662

--~------_._------~_..'--",
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HENRIQUE AFONSO (PT -AC)-Denúncia
do jornal Folha de S.Paulo sobre a realização de
pesquisas estrangeiras em território nacional. Ne
cessidade de apresentação de projeto de lei sobre
regulamentação do acesso à biodiversidade brasi-
leira. 59663

NILTON CAPIXABA (PTB - RO)- Carac
terísticas da cafE~icultura no Esta.do de Rondônia.
Necessidade de implantação de projetos de irriga
ção para incremento da produção de café. Apoio
às reivindicações dos produtores nacion~is de café.
Concessão da Medalha Mérito Legisla.tivo a perso-
nalidadesbrasileiiras. 59663

N~LSON MARQUEZELLI (PTB - SP) -Edi
torial Galgalo nél Exportação, acercCide dificulda
des enfrentadas pelos exportadores brasileiros,
publicado pelo jOrna"O Estado deS.Paulo. Acerto
da criação, pela C~sa, de grUpo de trabalho para
discussão do assurito.Necessidadede moderniza-
ção da infra~estruturaportuária. do país. 59668

AFONSO HAMM (PP -;-RS)-'- Apoloá aJ)fova-
ção da Lei Geral das Micro e Pequenas Erhpresas. 59669

GONZAGA PATRIOTA (PSB- P'E)-Horhena
gem prestada ao p~ador pela Federaçã~ da Agricul
tura do Estado doP~raná e pelo Serviço Nacional de
Aprendizag~mR:u~al. Desempenro do SENAR.... 59670

El:.JNíCI001J.IVEIRA (PMq~ -CE) - APllio
às propostas apresentada pf310 Presidente do Tri
bunal superior EI~iiôral, Ministro ,C~rlbs VeUoso,
para moralização do processo eleitoral. Regozijo
com a apro\(açâo, !pela Comissão d~ Fihanças e
Tributação! doparecerdo DeputâdoGed~elVieira
Lima ao Projetodet.ei nº 4.514-f-, dé2004, sobre
a renegociaça'ode'!dívidas oriundas dé:operações
de crédito ruràlna:área de atuação dáAgênciade
Desenvolvime'ilto do Nordeste -ADENE: 59672

I I ," ,I

REINAL[)O~l~lPP(PL -RJ);- Fiepúdio à
proposta de des(~riminaçãodo aborto. 59674

NATAN DÓNADON (PMDI3 - RO) - Êxitos
obtidos pelo Munic1ípiode Vilhena, Estado de Ron-
dônia, na áreae~::jucacional.................................... 59674

ANTONIO CARLOS BIFFI (PT -MS) -Imple
mentação do Rm'grama .EscolaldE;Jalem Municípios
do Estado de Mato Gr6s~0 do SuLAgradecimento ao
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, pela garantia
de liberação der'3c':ur~6s ao Fundo de Manute'nção
e Desenvolvimef1to da EducaçãdBásica e de Va
lorização dos Profissionais da Educi:\ção - FUN
DEB para,aten(jimento às creches. Cbngratulação
ao Ministro daEÔucação, Fernando Haddad, pela
disposição de encaminnamento ao Cdhgresso Na
cional de projeto da lêi sobre liberação de recursos
para pagam'ênto1do reajuste salà:rial de docentes
das universi,dades federais. 59676

JEFFERSONCAMPOS (PTB- SP) - Impe
riosidade daconl~e!>são, pelo Governo Federal, de
linhas diferenciadas de crédito para expansão da

silvicultura sustentável no País. Potencial de cres-
cimento da fruticultura no Brasil. 59677

VANDER LOUBET (PT - MS) - Realização
de reunião entre representantes do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Governo
do Estado de Mato Grosso do Sul para debate da
integração socioeconômica e cultural da América
Latina. 59678

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Realização
da 13ª Copa do Laço em 'Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul.......................................... 59679

CLÁUDIO RORATO(PMDB - PR) - Recep
ção, pelo Parque Nacional do Iguaçu, de 1 milhão
de. visitantes em 2005. H:celência da atuação do
Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia. Falta
de. investimentos do Governo Muóicipal.de Foz do
Iguaçu na infra-estrutura de turismo.......... 59679

JÚNIOR BETÃO (PL- AC) -'- Repúdio à inter
venção .militar dos Estados Unidos. da América e da
Inglaterra nol~~q.ue.Previsão de escassez mundial
de recu~sos hldócos.. ;.......... 59680

MdREI RA FRANCO:(PMDB -'- RJ) - Conveni
ênciade reconsideração, pelo. Poa~r'Executivo, do
posicionamentoacercaâos itens rhaisimportantes
da paut~ ide negociaç:~? Pfoféssores das. universi-
dades federais. 59681

MARCELO GUIMARÃES F/LHO (PFL - BA)
- Crítitasà política econômica do Governo Luiz
Inácio Lula daSilva................................................ 59681

MÁRIO I4ERINGER (PD~r - MG) - Repúdio às
decisÕes doSLlpremo Tribunal:Federal edo Tribunal
Superior Eleitoral ,sobre a comJ;losição numérica das
Câmarasdé Vereadores no Pl;\ís.,...... 59682

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE) -'- Apoio à
adoça0 do orçamento ;imp'ositivo. ,............. 59683

JOÃOTOTA (PP ~AC)--j ~ealização do Semi
nário de Aaministração Pública: Análise Contextual
e Propostas d8 Modernização; nas deJ)endências
da Cas~ : ,.:.,............................................. 59684

PAULO l.:IM"" (PMDB ...,,'SP)~ Queda do de
sempenho da indúStria brasil'eira: Premência nas
mudar:lçasna política econÔmica para recuperação
do setor................... 59685

SANDESJÚNIQR (PP - GO) -Considerações
sobre o artigo Os Mistêriosr:Jo ~/B que Encolheu, do
jornalistaHolf Kuntz. Cobertura dada pela impren
sa nacional à r~dução do PIB: orasileiro. Efeitos da
crise da agricultura sobre a economia nacional. ... 59685

NEUTON LIMA (PTB -ISP) -Transcurso do
Dia da Bíblia. 59687

MARCOS ABRAMO (PF? - SP) - Estatísticas
sobre a violência contra a mulher no Brasil. Apoio ao
Projeto de Lei nº 4.559, de 2004, sobre a criação de
mecanismos para o combate â violêhcia doméstica
e familiar contra a mulher. ....... :............................. 59688

EDUARDO PAES (PSDB - RJ) - Excelência
dos trabalhos desenvolvidos pela Associação de
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Moradores e Amigos da Sulacap, na Zona Oeste
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro......... 59689

V - Grande Expediente
ANGELA GUADAGNIN (PT - SP) - Contra-

riedade à proposta de descriminação do aborto. .. 59690

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO.
Pela ordem.) Apresentação de proposição............ 59693

MARCELO TEIXEIRA (PSDB - CE. Pela or
dem.) Participação do orador em audiência pública
no Senado Federal para debate da revisão do prin
cípio da reciprocidade na legislação sobre a con
cessão de vistos de entrada a cidadãos de outros
países. 59693

LOBBE NETO (PSDB - SP) - Envolvimento
da juventude com a violência e a criminalidade no
Brasil e no mundo. Artigo Perfil da juventude brasi
leira, publicado pela revista Veja. Vulnerabilidade de
jovens do sexo masculino à morte por homicídio no
País. Caráter profícuo da instalação da Comissão
Especial de Políticas Públicas para a Juventude.
Acerto da criação, na Casa, do Parlamento Jovem
Brasileiro. Perspectiva de elaboração do Estatuto
da Juventude. Necessidade de maior alocação de
recursos orçamentários às políticas públicas para
a juventude. Críticas à política econômica do Go-
verno Federal....... 59694

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE. Pela
ordem.) Registro de voto proferido em sessão an-
terior....................................................................... 59696

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
Desvirtuamento da finalidade de criação da CPI
dos Bingos. 59696

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação de
agentes comunitários de saúde pela administração
pública. 59697

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela or
dem.) Importância da votação da proposta de
emenda à Constituição sobre a contratação de
agentes comunitários de saúde pela administração
pública. Presença no plenário de Parlamentares
européias. Apoio à proposta de descriminalização
do aborto............................................................. 59698

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.799, de 2005, acerca da aprovação
do texto das Emendas à Convenção para a Facili
tação do Tráfego Marítimo Internacional, realizada
em Londres, Reino Unido, em 9 de abril de 1965. 59698

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.)
Registro de voto proferido em sessão anterior...... 59699

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela ordem.)
Manifestação de pesar pela morte de jovens filiados
ao Partido Socialista do Chile, em decorrência de
acidente automobilístico. 59699

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) Con
fiança em decisão da PETROBRAS de instalação
de pólo petroquímico no Municipio de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.. 59699

FERNANDO LOPES (PMDB - RJ. Pela or-
dem.) Solicitação à Presidência de início da Ordem
do Dia. 59700

PRESIDENTE (João Caldas) - Resposta ao
Deputado Fernando Lopes. 59700

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) De
fesa da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação
de agentes comunitários de saúde pela adminis-
tração pública.................................................... 59700

PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela or
dem.) Defesa da aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação de
agentes comunitários de saúde pela administração
pública. Conveniência de votação da proposição so
bre a Política Nacional de Saneamento Ambiental.
Entrevista concedida pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sobre a importância dos investimen-
tos públicos em saneamento. 59700

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Convocação
dos Líderes partidários ao plenário para início da
Ordem do Dia. 59701

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) Apoio à proposta de emenda à Constituição
sobre a regulamentação da profissão de agente
comunitário de saúde. Apresentação de projeto de
lei sobre a criação de sistema unificado de inspe
ção e fiscalização sanitária de estabelecimentos
de bebidas e alimentos de consumo humano de
origem animal e vegetal.......................... 59701

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela ordem.)
Solicitação à Presidência de início da Ordem do Dia.. 59701

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Resposta ao
Deputado Moroni Torgan. 59701

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela or-
dem.) Presença da bancada do PSDB no plená-
rio........................................................................... 59701

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela ordem.)
Presença da bancada do PL no plenário............... 59701

Apresentação de proposições: CARLOS
ABICALlL, FERNANDO DE FABINHO, CARLOS
ABICALlL, SANDES JÚNIOR, ANTONIO CARLOS
MENDES THAME, THELMA DE OLIVEIRA, CABO
JÚLIO, DR. FRANCISCO GONÇALVES, LEODE
GAR TISCOSKI, JOÃO MAGALHÃES, ANGELA
GUADAGNIN, JOÃO ALFREDO, JAIR BOLSONA
RO, CARLOS ALBERTO LERÉIA, ROBSON TUMA,
VANDER LOUBET, JOÃO GRANDÃO, NILSON
MOURÃO, JOÃO GRANDÃO, RONALDO CAIADO,
ORLANDO DESCONSI, RENATO CASAGRANDE,
LEONARDO PICCIANI, LÉO ALCÂNTARA, ANTO
NIO CARLOS MENDES THAME, CHICO ALENCAR,
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MARCOS ABRAMO, VICENTINHO, MEDEIROS,
ALMIR sÃ, CHICO SARDELLI.............................. 59702

VI - Ordem do Dia
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). 59708
PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Votação e

aprovação de requerimento de inversão da pauta. 59708

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
nº 187-A, de 19S17, que cria o Sistema Nacional de
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas e dá outras providên-
cias. 59709

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela ordem.)
Existência de Comissões em funcionamento na
Casa durante a Ordem do Dia........... 59709

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Determinação
da suspensão d,)s trabalhos nas Comissões. ....... 59709

FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela or
dem.) Inconveniência da apreciação em primeiro
lugar do projeto de lei complementar, em razão da
necessidade de votação nominal. 59709

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Solicitação ao
Deputado Fernando Coruja de entendimento com
as Lideranças partidárias para definição da ordem
de apreciação da pauta. .... ......... ....... ....... ....... ...... 59709

Usaram da palavra. pela ordem os Srs. Depu-
tados MORONI TORGAN (PFL - CE), MAURíCIO
RANDS (PT - PE). 59709

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA (PPS
- SC), MORONITORGAN(PFL - CE}.................. 59710

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado NILSON PINTO (PSDB - PA). 59710

Usaram da palavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputados EElUARDO VALVERDE (PT
- RO), LUIZSÉRGIO (Pi[ - RJ)............................ 59710

PRESIDEI\JlE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão................. 59711

Existência de emenda substitutiva global ao
projeto. 59711

Usou da palavra para proferir parecer à emen
da de plenário, pela Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado LUIZ
SÉRGIO (PT - F~J). 59713

Usou da palavra para proferi r parecer à emenda
de plenário, pela C0missão de Viação e Transportes,
o Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL - CE)...... 59713

Usou da palavra para proferir parecer à emen
da de plenário, pela Comissão de Finanças e Tribu
tação, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO
(PFL - SE). 59713

Usou da palavra para proferir parecer à emen
da de plenário, pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado PAULO
AFONSO (PMDB - SC).. 59713

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento de preferência para
votação da Emenda Substitutiva Global nº 1 sobre
o projeto .

Votação da Emenda Substitutiva Global nº 1.
Usaram da palavra para orientação das res

pectivas bancadas os Srs. Deputados PERPÉTUA
ALMEIDA (PCdoB - AC), RENATO CASAGRANDE
(PSB - ES), MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ), FERNAN
DO CORUJA (PPS - SC), L1NGOLN PORTELA (PL
- MG), IRISSIMÕES (PTB -PR), MÁRIO NEGRO
MONTE (PP - BA), NILSON PINTO (PSDB - PA),
MORONI TORGAN (PFL - CE), PAULO AFONSO
(PMDB-SC), LUIZSÉAGIO(PTI" -RJ); FERNANDO
DE FABINHO (PFL - BA), M~RCELO ORTIZ (pV
- SP), pASTORAMARILDO(,PSC -TO), CHICO
ALENCAR (PSOL- RJ), VIEIRÁAEIS(PMR, RJ).

IBERÊ FERREIRA (PSB-RN.Pelaordem.)
Conveniência de aprovação da Proposta de Emen
da à Constituição nº '7, de 2003, sobrecodtratação
pela administração pública de agentes comunitários
de saúde ; " .

MAURO PASSOS(PT - SC. Pela ordem.)
Transcurso do cinqüéntenário de fundação das
Centrais Elét'ricas de Santa Cc:lta~ina S.A. .Repúdio
a tentativa de privatizaçãoda ~mpresa .

Usou da palavra pela. o:rdem; para registro
de voto, o 'Sr. Deputado BETb ALBUQUERQUE
(PSB -AS) ..

NEY10PES (PFL - RN. Pela ordem.) Con
veniência dá aprovaçãdda Próposta de. Emenda à
Constituição nº 7, de 2003, sobtearegulameritação
da profissãq de a.gehtecomun1itátiode saúde.......

MEDEIROS (PL - SP pelà,oraem.) Contes
tação às críticas 'da 'imprensa!á Goh'dutaeao' de
sempenHo dó Ministrá das Cidadés,,'Márcio Fortes
de Almeida ; · " .

ZÉGERAl:.DO (PT - PA Péla ordem" D,imi
nuição dasglJeimadas na região amazônica. Êxito
do Prográma Nacional de Fortalecimento da A,gri
cultura F~lrniliar e do Programa Ll!lz para Todos no
Estado do ~ârá .

LUCIANAGE~HO (PSOL - RS - Como lí
der) - Inst~l~ção da Comissão EspeCial de: estudo
sobre o reajuste do salário míniino. Insuficiência.dos
reajustesdopisosa.la~ial concedidos, pelo Govi9rno
Luiz Inácio UuladaSilva. Viaoilidade da reoução

, .'. ., L'
das metas de superávit primário e das taxa.~ de
juros para concessão de aum'enfo real ao salario
mínimo ; .

Usou da palavra pela ordem, p~ra registro de
voto, o Sr. Deputado PAULO GOUVEA (PL,,- RS).

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE. Pela or
dem.) Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2003, sobre a contratação pela administra.ção
pública de agentes comunitários de saúde por mE:lio
de processo seletivo público. Inconformismo com
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especulações acerca da convocação extraordinária
do Congresso Nacional. Defesa de funcionamento
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e de
CPls durante o recesso parlamentar. 59720

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NARC/O RODRIGUES
(PSDB - MG). 59720

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela or-
dem.) Premência na votação da proposta de refor-
ma política. .. 59720

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ENÉAS (PRONA, SP). ......... 59721

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOÃO CORREIA (PMDB
-AC), FERNANDO FERRO (PT - PE), FRANCIS-
CO GARCIA (PP - AM). 59721

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Encer-
ramento da votação. 59721

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GERSON GABRIELLI
(PFL - BA), ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). 59721

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Apro-
vação da Emenda Substitutiva Global nº 1............ 59721

Prejudicialidade da proposição inicial e as
emendas a ela apresentadas. 59721

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL - RJ)...................... ...... 59729

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Vota-
ção e aprovação da redação final.......................... 59729

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral....................................................................... 59731

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Decisão
da Presidência sobre questão de ordem apresen-
tada pelo Deputado Pauderney Avelino................. 59731

PAUDERN EY AVELlNO (PFL - AM. Pela or-
dem.) Esclarecimento sobre a apresentação de
emenda de redação............................................... 59731

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO (PT - PElo 59732

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ABELARDO LUPION
(PFL - PR), JOSIAS GOMES (PT - BA), HÉLIO
ESTEVES (PT - AP). 59732

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.524-C,
de 2005, que dispõe sobre a instituição de concur
so de prognóstico destinado ao desenvolvimento
da prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse concurso,
o parcelamento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
e dá outras providências.................... 59732

Votação de requerimento de retirada de pauta
do projeto...... 59732

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados GILMAR MACHADO
(PT - MG), ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). . 59733

CABO JÚLIO (PMDB - MG) - Questão de
ordem sobre a convocação extraordinária do Con-
gresso Nacional......................... 59733

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Res-
posta ao Deputado Cabo Júlio. 59734

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados VICENTINHO (PT - SP),
OSVALDO BIOLCHI (pMDB - RS). .......... ....... ..... 59734

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Rejei-
ção do requerimento.............................................. 59734

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)..... 59734

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ROGÉRIO TEÓFILO
(PPS - AL), BENEDITO DE LIRA (PP - AL).... ..... 59734

Usou da palavra para emissão de parecer ao
projeto e às emendas de plenário, pela Comissão
de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado MOREIRA
FRANCO (PMDB - RJ), concluindo pela apresen-
tação de substitutivo. 59734

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). 59745

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GERVÁSIO SILVA (PFL
- SC), ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG), OLAVO CA
LHEIROS (PMDB - AL), JOÃO BATISTA (PP - SP). 59745

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ.
Pela ordem.) Pedido de votação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2003, sobre a
contratação, pela administração pública, de agen
tes comunitários de saúde por meio de processo
seletivo público. 59745

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ PIAUHYLlNO
(PDT - PE), LUCIANO ZICA (PT - SP). 59746

NELSON TRAD (PMDB - MS. Pela ordem.)
Justificativa da ausência do orador em votações
anteriores............................................................... 59746

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)................... 59746

Usou da palavra o Sr. Deputado MOREIRA
FRANCO (PMDB - RJ), Relator da matéria, para
reformulação de parecer........................................ 59746

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ANTÔNIO CARLOS BI-
FFI (PT - MS), NEUTON LIMA (PTB - SP). ......... 59746

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) Presença, na Casa, dos participantes na XIII
Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde. Defesa
da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 7, de 2003, sobre a contratação, pela adminis
tração pública, de agentes comunitários de saúde
por meio de processo seletivo público. Lançamento
do Fórum do Artesanato Brasileiro pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Defesa da aprovação de projeto de lei sobre regu-
lamentação da profissão de artesão. 59746
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ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or
dem.) Apoio à proposta de emenda à Constituição
sobre a regulamentação da profissão de agente
comunitário de saúde. Discriminação praticada pelo
Vaticano contra a cantora Daniela Mercury. Mani
festo de D. Geraldo Majella Agnelo em favor da
cantora... 59747

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS
(PMDB - RJ) . 59748

BABÁ (PSOL - PA. Pela .ordem.) Apoio à
proposta de emEmda à Constituição sobre a regu
lamentação da profissão de agente comunitário de
saúde. 59748

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PAULO BAUER (PSDB
- SC), NÉLlO DI!Ap (PP - RN).............................. 59748

INÁCla AFmUDA (PCdoB-'- CE. Pela ordem.)
Apoio à proposta de emenda à Constituiçao sobre
a regulamentação, daprofissãd de agente comu
nitário de saúde.Transcursodocinqüentenárib de
fundação da Escolá de Engenharia da Universidade
Federal do Ceará.:................................................. 59749

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr, Deputado GIACOBO (PL -'- PR). 59751

PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Vota-
ção de requerimaljltb de adiamento da discussão
do projeto por ddas sessões.................................. 59751

Usaram da ~al!avrapara ensarT1inhamento da
votação os'Srs. Deputaâos BETOALBUQUERQUE
(PSB - RS), ALBEIiTO GOtDMAN (PSDB - SP). 59751

PRESIDENTE (José Thoniaz Nonê) - Rejei-
ção do requerime~to :; ;.......... 59752

Usaram da palavra para .dist::ussão da ma
téria os Srs. Deputados SILVIO,fORRES (PSDB
- SP), FE'RNANDCD CORUJA (PPS - SC), ALBER
TO GOLDMAN(pSDB - SP), CGAUDIO CAJADO
(PFL - BA~. GI'uv1AR MACHADd(PT - MG). ....... 59752

PRESIDEI\JtE (Aldo Ret)~19) "- Votação do
requerimento de encerramento da discussão da
matéria.......... 59754

ALBERTO GdLDMAN (P8DB - SP Pela or-
dem.) Indagação à' Presidência sobre o horário do
término da sessão;. .. 59754

PRESIDEJ~-y:E (Aldo Rebelo) - Resposta ao
Deputado Alberto Goldman :....... 59754

Usaram da palavra para .êncaminhamento
da votação os Srl3.Deputados ALBERTO GOL
DMAN (PSDB - SP), MARCELO GUIMARÃES
FILHO (PFL - BA). 59754

PRESIDENliE (Aldo Rebelo) - Prorrogação
da sessão por uma hora. Convocação de sessão
extraordinária parei hoje, às 20h.... 59755

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). .. 59755

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Aprovação
do requerimento de encerramento da discussão
da matéria........... 59755

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário de nºs 15 a 24, pela Comis
são de Seguridade Social e Família,°Sr. Deputado
BETa ALBUQUERQUE (PSB,- RS). 59755

Usou da palavra pela ordem 6Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN (PSDB- SP)..................... 59765

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário de nºs 15 a 24, pela Comis
são de Turismo e Desporto, o Sr. Deputado MAR-
CELa GUIMARÃES FILHO (P,FL -BA)................ 59765

Usbu da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário denºs 15a 24,.pelaComis
são de Finanças e Tributação, p Sr. Deputado MO-
REIRA FRANCO (PMDB - RJl. ; ,................. 59765

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário denºs 15 a24, pela Comis
são deCMstituiçãoe Justiça eôeCidadania, o Sr.
Deputadó PAUDEFlNÊY AVEqNQ (PFL - AM)..... 59765

lJsqu da palavra,pElI<;tor~emo Sr. Deputado
ALBEATO GOLDMAN (PSDB- SP)....... ......... ..... 59766

P~ESIDENTE(A:ld~ Rébiel?)- Determinação
à Secretaria-Geral da Mesa dedisfribuiçãódos des
taques para votação e'm sepalrado às Lideranças
partidárias ; ; : ,................. 59766

Us6lJdapalavra pela.o~dem,par~registro
de voto,o Sr.Deputadp CLÓi'/IS FECURY (PFL
- MA) : :.,.............................. 59766

PRESIDENTE (Aldo~~belo) - ~otação de
requerir;nento deadiamentodci ..votação da matéria
por ducisi'sesspes , :............................... 59766

U~~ram idapalavrapara ~ncaminhamentoda
votaçãÓ .~~ Srs;qeputadbs J:'L,BERTO .GOLDMAN
(PSDB ~SP),GILMARMACHADO (PT- MG)..... 59766

'. , ' , '. "o I" , I

PH~SIDENTE (Aldo:Hebelo),- Rejeição do
requeritpento ; : :.............................. 59766

E!s~,larecimEmto sobre Os destaques para vo-
tação ernseparado : ,.. :.............................. 59766

AS~ERT0GOLDMA~ ·(PSDE3 - 8P. Pela or-
dem.) S8licitaçãoàPresidênêi~ de distribuição dos
requeriql~ntos dei destaques.: ....... :................. ....... 59767

PRESIDENTE (Aldo Rebelo)- Resposta ao
Deputado AlbertdGoldman>.;.,:............................. 59767

U~,~rarn cia palavrajpelâ'ordem os Srs. Depu-
tados f0~NDE~.RIBEIRb FlliHO '(l='MDB - RS),
ALBERT0 GOLDMAN (PSDB'- SP)..................... 59767

Usara da palavra paraenc~minhamento da
votação bs Srs;Deputados JOSÉ L1NHARE:S (PP
- CE). ALBERTO GOLDMAN' (PSbB -'- SP).......... 59768

IVAN RANZOLlN (PFL - SG) - Questão de
ordem sobre a destinaçãdderecursos para esportes
olímpicos e paraolímpicos n·ócaso de aprovação
de requerimento de destaque... 59769

PRESIDENTE (Aldo :IiJbelo)- Resposta ao
Deputado Ivan Ranzolin ....... :................................ 59769
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Usaram da palavra para encaminhamento da da sessão extraordinária da Proposta de Emenda
votação os Srs. Deputados ANDRÉ FIGUEIREDO à Constituição nº 446, de 2005.............................. 59778
(PDT - CE), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS). 59769 PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Acolhimento

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado da questão de ordem formulada pelo Deputado
SILVIO TORRES (PSDB - SP) .............................. 59770 Wilson Santiago..................................................... 59778

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Votação do LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão de Realização pela Comissão de Direitos Humanos
Finanças e Tributação, ressalvados os destaques. 59770 e Minorias de audiência pública para debate da

Usaram da palavra para orientação das res- gravidade do quadro de doenças ocupacionais na

pectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO TOR- agroindústria.......................................................... 59778

RES (PSDB - SP), JOVAIR ARANTES (PTB - GO), PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS), JOSÉ ramento da votação............................................... 59779
ROCHA (PFL- BA), PEDRO CANEDO (PP-GO), SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela ordem.)
RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE), DIMAS RA- Contrariedade ao encerramento imediato da vota-
MALHO (PPS - SP), LEONARDO MATTOS (PV ção da matéria. Críticas à saída do Presidente Aldo
- MG), L1NCOLN PORTELA (PL - MG), DELEY Rebelo antes do término da votação..................... 59779
(PSC, RJ), JOÂO ALFREDO (PSOL-CE), RENATO PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
CASAGRANDE (PSB - ES), ANDRÉ FIGUEIRE- ao Deputado Sílvio Torres...................................... 59779
DO (PDT - CE), ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO Usaram da palavra pela ordem, para registro
(PRONA, SP), JOÃO GRANDÃO (PT - MS) ........ 59773 de voto, os Srs. Deputados JOSUÉ BENGTSON

RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE) - Ques- (PTB - PA), MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP)... 59779
tão de ordem sobre inclusão da Proposta de Emenda PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova-
à Constituição nº 7, de 2003, na pauta da sessão ção do substitutivo, ressalvados os destaques...... 59779
extraordinária convocada para hoje, às 20h............ 59776 Convocação de sessão extraordinária para

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Acolhimento da hoje, às 20h .......................................................... 59787
questão de ordem do Deputado Renildo Calheiros. 59776 VII - Encerramento

Usaram da palavra para orientação das respec- DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-
tivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO DE TADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA - Pela or-
FABINHO (PFL - BA), BETO ALBUQUERQUE (PSB dem) NO PERíODO DESTINADO AO GRANDE
- RS), FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)........ 59776 EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂ-

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Aprovação do MARA DOS DEPUTADOS Nº 288, REALIZADA EM
substitutivo............................................................. 59777 25 DE OUTUBRO DE 2005 - RETIRADO PELO

ALBE RTO GOLDMAN (PSDB - SP) - Pedido ORADOR PARA REVISÃO: Considerações acer-

de verificação da votação...................................... 59777 ca do resultado do referendo sobre a proibição do

Usou da palavra pela ordem, para registro de comércio de armas de fogo e munição no País..... 59789

voto, o Sr. Deputado JOÃO GRANDÃO (PT - MS). 59777 DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) - Pedido TADO FEU ROSA (PP - ES - Pela ordem) NO

de verificação......................................................... 59777 PERíODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIEN-
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deferimento
DEPUTADOS Nº 305, REALIZADA EM 16 DE NO-

do pedido de verificação de votação..................... 59777
VEMBRO DE 2005 - RETIRADO PELO ORADOR

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PARA REVISÃO: Transcurso do 60º aniversário da
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)............. 59777 Força Expedicionária Brasileira - FEB. Pronuncia-

Usou da palavra pela ordem, para registro de mento do General-de-Exército Paulo César Castro.
voto, o Sr. Deputado ITAMAR SERPA (PSDB - RJ). 59777 Outorga da Medalha Mascarenhas de Moraes a

MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.) Camilo Cola........................................................... 59790
Acerto do acolhimento da questão de ordem formu- DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-
lada pelo Deputado Renildo Calheiros para inclusão TADO WAGNER LAGO (PDT - MA - Pela ordem)
na pauta da sessão extraordinária da Proposta de NO PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
Emenda à Constituição nº 7. de 2003, sobre a re- SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPU-
gulamentação da profissão de agente comunitário TADOS Nº 306, REALIZADA EM 17 DE NOVEM-
de saúde. Esclarecimentos acerca de pontos polê- BRO DE 2005 - RETIRADO PELO ORADOR PARA
micos da proposição.............................................. 59777 REVISÃO: Reabertura do Teatro Arthur Azevedo,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado em São Luís, Estado do Maranhão. Recuperação
MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)........ 59778 das instalações da Fundação José Sarney........... 59791

WILSON SANTIAGO (PMDB - PB) - Questão DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU-
de ordem sobre a conveniência da inclusão na pauta TADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) NO PE-

----~-------------------------------------
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RíODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDI EN
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 312, REALIZADA EM 23 DE NO
VEMBRO DE 2005 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO: Paradoxo entre a potencialidade
econômica do Estado da Bahia e a inexistência de
política de socialização das riquezas produzidas no
Estado. Elevado íindicede desemprego em Salvador.
Necessidade da adoção de políticas públicas para
reparação de exclusões históricas dos afro-brasi
leiros. Conveniência da instalação de pólo têxtil na
Região Metropolitana de Salvador. Transcurso do
Dia Nacional da Consciência Negra.... 59802

DISCURSOPROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO DANIEL ALME'IOA (PCdoS - BA -Pela or
dem) NO PERíÓDO DESTINADO À ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIADA CÂMARADOS
DEPUTADOS Nº 314,HEALlZADAEM 24DE NO
VEMBRO DE200S- RETIHADOPELO ORADOR
PARA REVISÃO: Apoio à Proposta de Emenda à
Constituição nº 07, de 2003; sobr~ a contratação
pela administra,~ã'bpúblisade Agentes Comuni
tários de Saúde. Solidaríedade à cantora D.aniela
Mercury pelo a1fastarhento·(je evento promovido
pelo Vaticano....... 59807

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - SA) NO PE
RíODO DESTIf\IADOAO PEQU ENO EXPEDIEN
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N'~ 317, REALlZADAEM 30DE NO
VEMBRO DE 2005 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO: Solidariedade aos participantes
na marcha a Brasfliaem defesa do salário míni
mo, da correção da tabelado Impbstbde Renda
e da redução da jornada de trabalho. Transcurso
do Dia Mundial de CombateàAIDS. o~or'tunidade
de discussão pela s6cie,dade bra~ileirasobre o
racismo e suas conseqÜencias para os portado-
res de HIV. 59808

3 - ATA DA 323ª SESSÃO DA CÂMARA' DÓS
DEPUTADOS, ElCTRAORDINÃRIA;NOTU RNA, DA
3D SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª
LEGISLATURA"EM 7 DE QEZElVIBRODE2005

I - Abertura da sessão
11 - Leitura eassirlatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIADE 7-12-05
LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Pela

ordem.) Pedido de abertura de novo painel para
registro de presEmça.............................................. 59814

PRESIDENTE (Inocência Oliveira) - Acata-
mento do pedido do Deputado Leonardo Picciani. 59814

BABÁ (PSOL - PA. Pela ordem.) Registro de
voto proferido em sessão:anterior. 59814

PRESIDENTE (InoCêncio Oliveira) - Aviso
ao Plenário sobre a desnEicessidade de registro de
voto em face de nova votação. 59814

IV - Breves Comunicações
CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Empenho

na instalação de refinaria de petróleo no Município
de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro. Mobilização
popular prevista para o dia 9 de dezembro, às 11 h,
no centro da cidade do Rio de Janeiro, pela implan-
tação da refinaria da PETROElRAS no Estado...... 59814

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aviso ao
Plenário sobre a desnecessidade de justificativa de
voto para efeito de presença..,.......................... ..... 59815

FRANCISCO APPIO (PP - RS) - Importância
da proposta de instituiçãode concurso de prognós
tico destinado ao desenvolvimemtoda prática des
portiva. Regozijo coma aprovação do projeto de lei
sobre a criação do Sistema NaCional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao ~urtb e Roubo de Ve-
ículos e Cargas. 59815

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Pre
juízos causados pelas chuvas':no Estado de Mato
Grosso do Sul, especialmente'em Campo Grande.
Apoio à proposta de emen'daa Constituição sobre
a regulamentação da profissão de agente comu-

. I

nitário de saúde. Defesadeihclusão na pauta do
Projeto de Lei Complementar hº 1, 'de 2003, sobre
o financiamento das àções e~erviços de saúde.. 59816

JANDIRA FEGHALI(p&doS; - RJ. Pela or-
dem.) Registro de voto profElri~oem sessão ante-
rior :......................................... 59816

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infor
mação ao Plenário sobre os trp.bal~os da Casa na
quinta-feira, 8de dezembro de. 2005......... 59816

NELSON MARQUEZEULI(PTB - SP. Pela
ordem.) Necess'idadede aperf~içoa.mento da reda
ção da proposta deemenâaàC'onstituição sobre a
r~~ulament~ção da profiss'ão dos agentes comuni-
tanos de saude. 59817

PRESIDENTE (InocêneidOlivéira) - Resposta
ao Deputado Nelson Marquez~IIi........................... 59817

JOSÉ THOMAZNONÔ (PF,L - AL) - Convite
aos Parlamentar13s para assistir ao documentário
Entreatos, do cineasta João M~reira Salles, sobre a
campahha presidencialde Lui2i,lnácio Lula da Silva.
Comentários sobre cenas curibsas da filmagem... 59817

ALM IR SÁ (PL -Rsy:- Ptotesto contra ações
de imissão de posse impeyad~spelo INCRAcontra
produtores rurais no. Estado de .lioraima. Urgente
revisão da Portaria n~ 4~6,de i2005, do Instituto... 59818

MARINHA. RAUPP (PMDB ~ RO) - Imple
mentação de políticas públiCa~ vóltadas para a ju
ventude brasileira. So'licitaçãoaeinclusão na pauta
dos trabalhos da Casa do Projeto de Resolução nº
182, de 2004, que cria a Comissão Permanente de
Juventude nesta Casa, e do stlbstitutivo à PEC nº
138-A, de 2003, que dispõesbbrea proteção dos
direitos econômicos, sociais é"culturais 59819

COSTA FERREIRA (PSC '- MA) - Dados da
Pesquisa Nacional por Domicíi'io sobre aeducação
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no Brasil. Necessidade de investimentos governa- PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Resposta ao
mentais no setor. ................................................... 59820 Deputado Coronel Alves........................................ 59832

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Maximi- Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
zação da capacidade de transporte ferroviário pela tados FERNANDO CORUJA (PPS - SC), HEN-
Companhia Vale do Rio Doce. Participação da em- RIQUE FONTANA (PT - RS), RAFAEL GUERRA
presa no Programa Nacional de Produção e Uso (PSDB - MG), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA),
de Biodiesel. Resgate do menor João de Lima Dias, ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) ......................... 59832
seqüestrado no Município de Barcarena, Estado do PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Proposta da
Pará, por mulher portadora de distúrbios psicopa- Presidência de votação da matéria em primeiro tur-
tológicos................................................................. 59821 no e dos requerimentos de destaque no segundo

V - Ordem do Dia turno....................................................................... 59833
Usou da palavra pela ordem, para registro de Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

voto, o Sr. Deputado MAURO LOPES (PMDB - MG). 59826 tados CORONEL ALVES (PL - AP), ALICE POR-
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação TUGAL (PCdoB - BA), CLAUDIO CAJADO (PFL

de requerimento de preferência para apreciação - BA), HENRIQUE FONTANA (PT - RS), CABO
da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de JÚLIO (PMDB - MG)............................................. 59833
2003....................................................................... 59826 PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Esclarecimento

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) ao Plenário sobre a votação da matéria e dos des-
Indagação à Presidência sobre a matéria em vota- taques em primeiro turno....................................... 59835
ção......................................................................... 59826 ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela or-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta dem.) Indagação à Presidência sobre a votação de
ao Deputado Rodrigo Maia.................................... 59826 destaques supressivos no primeiro turno.............. 59835

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova- PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Resposta ao
ção do requerimento.............................................. 59826 Deputado Alberto Goldman................................... 59835

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela or- Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
dem.) Proposta à Presidência de início das orien- tados ROBERTO FREIRE (PPS - PE), ROBSON
tações de bancada. .. ............................................ 59826 TUMA (PFL - SP).................................................. 59835

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Acata- PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Votação, em
mento da proposta da Deputada Jandira Feghali .. 59826 primeiro turno, do substitutivo adotado pela Comis-

Discussão, em primeiro turno, da Proposta são Especial à proposta de emenda à Constituição,
de Emenda à Constituição nº 7-B, de 2003, que ressalvados os destaques..................................... 59836
altera o Inciso II do art. 37 da Constituição Federal, Usaram da palavra pela ordem, para orienta-
permitindo a contratação pela administração públi- ção das respectivas bancadas, os Srs. Deputados
ca de agentes comunitários de saúde através do ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA, SP),
processo seletivo público....................................... 59826 PASTOR AMARILDO (PSC - TO), BABÁ (PSOL

FERNANDO LOPES (PMDB - RJ. Pela or- - PA), LEONARDO MATTOS (PV - MG), DANIEL
dem.) Indagação à Presidência sobre quorum qua- ALMEIDA (PCdoB - BA) ....................................... 59837
lificado para início da Ordem do Dia...................... 59827 ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) - Questão

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta de ordem sobre os procedimentos de votação da
ao Deputado Fernando Lopes............................... 59827 matéria................................................................... 59838

CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.) PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reitera-
Solicitação aos Deputados do Partido Liberal de ção dos esclarecimentos prestados pelo Presidente
comparecimento ao plenário................................. 59827 Aldo Rebelo sobre a votação da proposta de emenda

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo- à Constituição e de requerimento de destaque..... 59838
cação dos Deputados ao plenário......................... 59827 Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

Usaram da palavra para discussão da matéria tados L1NCOLN PORTELA (PL - MG), RONALDO
os Srs. Deputados FERNANDO DE FABINHO (PFL DIMAS (PSDB - TO), ARLINDO CHINAGLlA (PT
- BA), WALTER PINHEIRO (PT - BA) .................. 59827 - SP), ROBSON TUMA (PFL - SP)...................... 59838

Usaram da palavra pela ordemos Srs. Depu- Usaram da palavra pela ordem, para orienta-
tados MORONI TORGAN (PFL - CE), MURILO ção das respectivas bancadas, os Srs. Deputados
ZAUITH (PFL - MS)............................................... 59828 IVAN PAIXÃO (PPS - SE), POMPEO DE MATTOS

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Encerramento (PDT - RS), DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) ... 59839

da discussão.......................................................... 59828 SANDRO MABEL (PL - GO. Pela ordem.)

CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.) Orientação da respectiva bancada. Ponderação à
Indagação à Presidência sobre a existência de re- Presidência sobre o procedimento de votação da

querimentos de destaques relativos à matéria...... 59832 matéria e do destaque........................................... 59839
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Sandro Mabel. .

Usaram da palavra pela ordem, para orienta
ção das respectivas bancadas, os Srs. Deputados
JOSÉ MÚCIO I\IIONTEIRO (PTB - PE), DR, BE
NEDITO DIAS (PP - AP), ALBERTO GOLDMAN
(PSDB -SP) .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infor
mação ao Plenário sobre a suspensão da sessão
extraordinária convocada para o dia 8 de dezembro,
às 9h, em face da realização de sessão solene ao
ensejo do transcurso do Dia da Mulher ..

Usaram da palavra pela ordem, para orienta
çãodas respectivas bancadas, os ~rs. Deputados
JOSÉ ROCHA (IPFL - BA), DAHCISIO PERONDI
(PMDB - RS),HENRIQUE FONTANA{PT '-- RS),
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), VIEIRA
REIS (PMR, RJI), ARLINDO CHINAGLlA (PT -
SP) .

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela or
dem.) Satisfação da. oradora com a aprovação da
proposta de criação de política nacional de combate
às hepatites ; ..

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.)
Regozijo com a êlprovação da proposta de emenda
à Constituição sobre a regulamentação da profissão
de agente comunitário de saúde. Come~tários sobre
a análise do DepiJÜl.do José Thomaz Nonô acerca
do documentárioEntreatos. Apoio ao Governo Luiz
Inácio Lula da Silva ..

BISMÀRCIK MAIA(PSDB - CE. Pela ordem,)
Apoio à proposta de emenda à Constituição sobre ~

regulamentação da profissão dos agentescomunl
tários de salilde. Criação do programa de agente de
saúde em 1987, pelo então Governador do Estado
do Ceara Tasso .Jereissati. ..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) Defesa da inclusão na pauta de votações do
Projeto de Lei nº 3:466, de 2004, sobre os critérios
para a edição de lista referencial de honorários mé-
dicos, no âmbito nacional. ..

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES - Como
Líder) - Apoio à proposta de emenda à Constituição
sobre a regulamentação da profissão de agente
comunitário de saúde. Posse do Deputado Eduar
do Campos no cargo de Presidente Nacional do
PSB .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Encer-
ramento da vota(;ão .

Aprovação em 1º turno do substitutivo da Co
missão Especial à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 7-B, de 2003 ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB - PR) ..

59839

59840

59840

59840

59841

59842

59842

59842

59843

59843

59843

59852

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RAUL JUNGMANN
(PPS - PE), GERVÁSIO SILVA (PFL - SC) .

PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Re
querimento de destaque para votação em separado
da expressa0 "poderão admitir", constante no § 4º
do art. 198 da Constituição Federal e do art. 1º do
substitutivo da Comissão de Constituiçãbe Justiça
e Redélção para ser incluído no mesmo 91spositivo
do substitutivo da Comissão Especial à PEC 07/03,
em substituição a expressão "admitirão", constan
te do § 4º do art. 198 do substitutivo adbtado pela
Comissão Especial. ..

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

Usou da palavra pela ordem o Sr, Deputado
MÁRIO HERINGER (PDT-MG).: ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto,QsSrs,DepútâdosiNICELOBÃO (PFL
- MA) ZICO BRONZEADO (PT ..., AC) ..

DIMAS RAMALHO (PPS:'-- SP - Como Líder)
- Cumprimentos aos agentes comunitários de saú
de. De~crehça da juventud~ brasileira com a classe
política, '., "., ; : , ,..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs~D~putados GIl<\COSO (pL - PR),
CARLOS BATATA (PSDB ~ PE) ; ..

ZÉ GERAkDO,(PT-PA)~ Gumprimentos aos
agentescomul1~ários de sailide p~la'aprovação de
proposição de idteresse da catég()ria ..

ORLANDO FAt\lTAlZINI'(PSOL- SP - Pela
ordem.Discursóretiradopelo Ora~orpafarevisão.)
- Cumprimentos élbsagMtesb'om'lJnitãriosde saú
de pela aprovação de propo~lção:'de interesse da
categC?ria, OtLlpa9~b d~. ~éit?nia'daUp'iver~idade
Federélldo Parahá!por estuda~tes. Crttlcas a pos-
tura adotada pelo IReitor,dainlstjt~ ição.. , ..

PRESIDENt'E (José Thomaz t\Jonô) - Encer-
ramento da votação ,: , ..

Cónsignaçâ6; de ofícid, do I.\oto do Deputado
João Castelo ' , ..

Aprovação da expressão destacada ..

MIA0 TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.)
Divergência entre o textp do AVul~oe a posição do
Relator sobre a pr6postade em:enda àConstituição
acerca do fim da v",rticéllização partidárias ..

PRESIDENTE (José Th6maz Nonê) - Res-
posta ao Deputado Miro Teixeira ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA (PDT
- MG), CHICO ALENCAR (P~OL- RJ), NEUTON
LIMA (PTB - SP), JOÃO TOTA (PP - AC), FELlX
MENDONÇA (PFL.,- BA)"ASSIS MlqUEL DO COU-
TO (PT - PR), NILTON BAIANO (PP - ES) .

PRESIDENTE (José -y;homaz Nonô) - in
tenção da Presidência de votação da Proposta de

59852

59852

59852

59852

59852

59853

59853

59853

59854

59854

59854

59854

59861

59861

59861
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Emenda à Constituição nQ548-B, de 2002, na pró-
xima terça-feira. 59862

VI - Encerramento

4 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituição nQ138-B/03; Projetos de Lei nQs 3.886-
N93, 3.073-B/OO, 6.846-N02, 345-N03, 530-B/03,
1.617-N03, 5.368-N05, 5.585-N05, 5.632-N05,
5.675-N05, 5.814-N05, e 5.821-N05; Projetos
de Decreto Legislativo nQs 629-N98, 1.504-N01,
1.393-N04, 1 .550-N05 e 1.734-N05.................... 59901

SEÇÃO II

5 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Dispensar: Ademir Malavazi, Flávio Elias
Ferreira Pinto, Mabel Vieira Shiratsubaki, Paulo José
Araújo da Cunha.... 59943

b) Designar: Alexis Sales de Paula e Souza,
Flavio Elias Ferreira Pinto, Luiz Cláudio Alves dos
Santos, Sílvia Valéria Lima Mergulhão, Sueli Apa-
recida Navarro Garcia ..

c) Designar (SUBSTITUTOS): Jeanne de
Brito Pereira, Leonildo Montu, Lin Israel Costa dos
Santos, Sandra Regina de Sousa Regis, Tiago
Merheb Gonçalves Andrade .

d) Nomear: Flávio Garcia de Souza .
6- MESA
7 - LíDERES E VICE-LíDERES
8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
9 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Ato da Mesa nQ70, de 2005 - sairá publicado
em suplemento a este Diário.

59943

59944

59944
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J!~ta da 321 ª Sessão, Extraordinária, Matutina,
em 7 de dezembro de 2005

Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 1Q Secretário; Mauro Benevides.
Juíza Denise Frossard; Antonio Carlos Mendes Thame, Júlio César; Carlos Nader,

José Carlos Araújo, § 2 Q do artigo 18 do Regimento Interno

As 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS Sf?S.:

AMAPÁ

GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
Total de Amapá: 1

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Ama~~onas:1

RONDÔNIA

ANSELMO PT
Total de Rondlonia: 1

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PP
Total de Acre:: 2

TOCANTINS

PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

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

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSOB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ UNHARES PP
MAURO BENEVIDES PMDB
Total de Cear~i: 4

PIAuí

JÚLIO CESAR PFL
NAZARENO FONTELES PT
SIMPLíCIO MARIO PT
Total de Piauí: 3

PARAíBA

LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 2

SERGIPE

IVAN PAIXÃO PPS
Total de Sergipe: 1

BAHIA

CLAUDIO CAJADO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
WALTER PINHEIRO PT
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

CABO JÚLIO PMDB
ISAíAS SILVESTRE PSB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
L1NCOLN PORTELA PL
MARIA DO CARMO LARA PT
Total de Minas Gerais: 5

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS SANTANA PT
DR. HELENO psc
JUíZA DENISE FROSSARD PPS
NELSON BORNIER PMDB
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
MEDEIROS PL
NEUTON UMA PTB
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PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
SALVADOR ZIMBALDI PSB
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 3

MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PP
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
EDUARDO SCIARRA PFL
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
PAULO BAUER PSDB
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

DARCíSIO PERONDI PMDB
FRANCISCO TURRA PP
ORLANDO DESCONSI PT
TARCíSIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de 55
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.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo como 20

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. L1NCOLN PORTELA, servindo como 10

Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Aviso nº 2.031 SGS-TCU-Plenário

Brasília, 9 de novembro de 2005

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Brasília -DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência,
para conhecimento cópia do, Acórdão proferido

nos autos do processo nº TC 017.016/2000-6, exami
nado pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária
de 9-11-2005, bem como do Relatório e do Voto que
fundamentaram aquela deliberação.

Respeitosamente, - Adylson Motta, Presidente.

ACÓRDÃO Nº 1.757/2005 - TCU - PLENÁRIO

1. Processo nº TC-017.016/2000-6 (cf 6 volumes)
2. Grupo 1, Classe de Assunto: I - Pedido de

Reexame
3. Interessado: Procuradoria Regional do Traba

lho da 13ª Região
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª

Região
5. Relator: Ministro Marcos Vinicius Vilaça
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro

Guilherme Palmeira
6. Representante do Ministério Público: Procura

dor-Gerai Lucas Rocha Furtado
7. Unidades Técnicas: Serur e SecexlPB
8. Advogado constituído nos autos: Rogério Va

rela - OABIPB nº 9.359. Felipe Negreiros - OAB/PB
n.º 8.596 e Hildebrando Evangelista de Brito - OAB/
PB nº 2.655

9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes Pedidos de

Reexame interpostos contra o Acórdão nº 555/2003
Plenário.

Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões
expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame inter
postos pelos Srs. Paulo Montenegro Pires, Haroldo
Coutinho de Lucena, Severino Marcondes Meira e
José Dionizio de Oliveira para, no mérito, negar-lhes
provimento;

9.2. não conhecer do Pedido de Reexame inter
posto pelo Sr. Antônio Araújo Ramos Júnior;
9.3. alterar o subitem 9.4 do Acórdão nº 555/2003 - Ple
nário. que passa a ter a seguinte redação:

---------------~----------..,....----_._----------_.
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9.4. determinar ao TRT da 13ª Região que proceda
à instauração ele tomada de contas especial em face
do afastamento irregular do país do servidor António
Araújo Ramos ,Júnior para a participação em curso de
doutorado, entre os anos de 1992 e 1995;"

9.4. determinar à SecexlPB que, por ocasião da
instrução da 1ómada de Contas Especial a que se
refere o item anterior, apure a responsabilidade dos
agentes que aprovaram a Resolução Administrativa
TRT/13ª Região nº 123/92 e a Resolução Administra
tiva TRT/13ª Região nº 109/93, verificando, para tarito,
se correspondE~m aos mesmos gestores arrolados nas
prestações de contas do órgão relativas aos exercícios '
de 1992 e 199:3;

9.5. dar ciência desta deliberação aos interessa
dos, encaminhando-lhes cópia dos correspondentes
Relatório e Voto.

10. Ata nÇ
! 43/2005 - Plenário

11. Data da Sessão: 9-11-2005 - Ordinária
12. Especificação do qLlórul11:
12.1 . Minilstros presentes: Adylson Motta (Presi

dente), Marcos Vir"licios Vilaça (Relator), Valmir Cam
peio, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira,
Ubiratan Aguiar, Benjamin Zymler e Augusto Nardes.

12.2. Auditor convocado: Lincoln Magalhães da
Rocha.

12.3. Auditores presentes: Augusto Sherman Ca
valcanti e Marcos Bemquerer Costa.

Adylson Motta, Presidente - Marcos Vinicios '
Vi laca,·Relator.

Fui presente:
Lucas R(~cha Furtado, Procurador-Geral.

GRUPO 1- CLASSE I - PLENÁRIO

TC Nº 017.016/2000-6 (c/6 volumes)

Nlatureza: Pedido de Reexame
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da

13ª Região
Ir~teressado: Procuradoria Regional do

Trabal~lo da 13ª Região
Sumário: Representação formulada pelo

Ministério Público do Trabalho. Concessão de
licença remunerada a servidor. Afastamento
para realização de doutorado no exterior. Perí
odo superior ao permitido pela Lei nº 8.112/90.
Ausência de autorização do Presidente do Su
premo Tribunal Federal. Ausência de correla
ção entre o curso e as atribuições do servidor.
Multa. Determinação para instauração de To
mada de Contas Especial. Pedido de reexame.
Conhecimento dos recursos dos responsáveis
pela prorrogação da licença. Não-provimento.

Não-conhecimento do recurso do servidor.
Alteração do item 9.4 da deliberação. Deter
minação. Ciência aos interessados.

RELATÓRIO

Trata-se de pedidos de'reexame interpostos pelos
Srs. Paulo Montenegro Pires (vol. 2), Haroldo Coutinho
de Lucena (vaI. 3), Severino Marcondes Meira (vaI. 4),
José Dioniso de Oliveira (vol. 5) e Antônio Araújo Ra
mos Júnior (vol. 6) contra o Acórdão nº 555/2003-Ple
nário. Na oportunidade, o Tribunal aplicou aos quatro
primeiros a multa doart. 58, III/da Lei nº 8.443/92 e
determinou ao TRT d'Tl1V Régiao:a instauração de ICE
contra o servidor Ahtqnio JXraújo em razão do débito
decorrente da .remun~raçãd reâbida de 1992 a 1995
sem acorrespondEmte pre~t~ção laboral em face de
seu afastamento irregulardb país para a participação
em curso de doutoraao. ,

2. Nos exames ide admissibilidade de fls. 13/14
- vol. 2,22/23-Vól. 3; 22/2:3~vol. 4, 7/8 - vaI. 5 e fls.
109/11 (j - vaI. 6, aSeri.JsdpinO~ pelo conhecimento
dos recurs<>s, propostáacolhida mediante o despacho
de fL18,dovolume':2:e~ li ido volume. 6.

3. Os recorrentJs alegam,ern síntese, o que se
segue: , .

3.1. Sr. Paulo M0ntell~gro Pires
- prejudicial de decéidêricia, com base em que

o ato consideradoilegal (Resolução nº 193/96) foi
praticado em 20-1 ~~96, etlqüanto a notificação para
apresentar defesa o~orreU em 18 de março de 2002,
acim?, portanto, ·do'prazo ;de cinco anos previsto no
art. 54 da Lei nº 9.784/99;

- na votação da matéria que resultou na Resolu
ção nº 193/96, agil!J::náquálidade de magistrado, não
podendoserobjet6d~ fi~qalização pelo Tribunal de
Coritas daUnião, rnl3.ssoménte p'eloTribunal Superior
do Trabalho e ~upr~mo Trib:unal Federal;

:,'''': ", ,'11:il"j,)' ," I', '"" '

- o Ministério.Publico ao Trabalho não possui le-
gitimidade para o otêrecirnentode representação ao
Tribunaldé ContasdãUniãb,nos termos do art. 53, §
4º, da L~i:riº 8.443/92';

- odescontodps valor~s.pagos ao servidor,
determiRado peloRr~sidente do TRT, foi sustado por
mandado de segurança.

3.2 Srs. HaroldoCoufinho de Lucena e Severino
Marcondes Meira

- o autor da represeritação não formulou pedido
de aplicação. de penalidade aos magistrados, o que
toma a decisão do TCU elrtra petita;

- na votação da matéria que resultou na Resolu
ção nº 193/96, agiu na qualidade de magistrado, não
podendo ser objeto de fiscalização pelo Tribunal de
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Contas da União, mas somente através de procedi
mento disciplinar próprio previsto na Lei Orgânica da
Magistratura Nacional;

- a prevalecer o entendimento de que juiz, quando
julga processo administrativo, está sujeito ao controle
externo, os Ministros do TST integrantes do órgão es
pecial daquela Corte deveriam ser ouvidos, pois deram
provimento ao Recurso do MPT, negando o pedido de
prorrogação de prazo, sem, no entanto, determinar
o desconto nos vencimentos do servidor beneficiário;

- deveriam ser ouvidos também os integrantes
do TRT da 13ª região que concederam a segurança
no mandado de segurança, desconstituindo ato do
Presidente daquele Tribunal que havia determinado o
desconto dos valores percebidos pelo servidor;

- houve transcurso de cinco anos entre a data
da sessão na qual foi a aprovada a Resolução nº
193/96, 20-11-96, e a data do recebimento da notifi
cação para apresentar defesa (23-11-2001 e 26-11
2001), ocorrendo a prescrição qüinqüenal prevista na
Lei nº 8.112/90.

3.3 Sr. José Dionísio de Oliveira
- o Tribunal negou-lhe o exercício do direito de

defesa, na medida em que foi rejeitado o pedido de
juntada aos autos da fita gravada na sessão em que
foi aprovada a Resolução nº 193/96;

- o TRT é competente para conceder licença a
seus servidores e para ausentarem-se do País;

- o art. 95 da Lei nº 8.112/90 conflitava com a
Constituição Federal e por essa razão foi revogado pela
Medida Provisória nº 2.187-13, de 24-8-2001 ;

- na votação da matéria que resultou na Resolu
ção nº 193/96, agiu na qualidade de magistrado;

- os magistrados somente podem ser punidos
com base na Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgâni
ca da Magistratura Nacional);

- o Tribunal de Contas da União deixou de aplicar
a prescrição qüinqüenal da Lei nº 9.873/99;

- o TRT da IV Região proibiu, em sede de man
dado de segurança, o servidor de devolver as quan
tias recebidas como salários enquanto participava do
curso no exterior.

3.4 Sr. Antônio Araújo Ramos Júnior
- o TCU, ao apreciar a prorrogação da licença.

retroagiu sua fiscalização aos anos de 1992 a 1995.
apreciando a legalidade das Resoluções nº 123/92 e
109/93, cujos efeitos foram atingidos pela decadência,
de acordo com o art. 54 da Lei nº 9.784/99 e com o
Código Tributário Nacional;

- decisão administrativa de órgão judicial cole
giado é apta a gerar efeitos ao destinatário, desde que
não esteja comprovada má-fé;

- não se pode imputar ao servidor beneficiário o
ônus de devolver ao erário quantia recebida de boa
fé, oriunda de incorreta aplicação do direito pelo Po
der Judiciário:

- não foi observado o devido processo legal no
procedimento de imputação de débito, vez que ausente
citação para oferecimento de defesa;

- o julgamento é extra petita, pois inova o pedi
do original do Ministério Público do Trabalho, que se
limitou a atacar a Resolução nº 193/96.

4. O Analista de Controle Externo examinou, na
instrução de fls. 112/124 -vol. 6, os argumentos ofere
cidos pelos recorrentes e, em síntese, fez as seguintes
considerações:

- "A Lei Orgânica do TCU não fixou prazo de
prescrição ou decadência para o exercício do direito
deste Tribunal de aplicar sanções aos responsáveis
com base no art. 71, inciso VIII da Constituição Federal.
Esta também não o fez. Importa saber se o prazo de
cadencial de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99 se
aplica sobre tal pretensão punitiva, vejamos:

'Art. 54. O direito da Administração de anular os
atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé.' (Grifamos)"

- "A própria lei tratou de oferecer interpretação
autêntica sobre o que se considera 'exercício do direi
to de anular': é qualquer medida de autoridade admi
nistrativa que importe impugnação à_validade do ato
(Art. 54, § 2º):"

- Impende observar que os preceitos dessa Lei
se aplicam, além da Administração direta e indireta,
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, quando no desempenho de função adminis
trativa. (Art. 1º § 1º). Verifica-se, então, que o prazo
decadencial em análise é preordenado para os pro
cessos que envolvam somente matéria administrativa
no sentido estrito,"

- "Com efeito, o controle externo cometido ao
Tribunal de Contas da União para apreciar ilegalidade
de despesa ou irregularidade de contas (art. 71 , inciso
VIII, CF) constitui função própria do Legislativo, ou, em
sentido lato sensu. função legislativa, relacionada com
a função de fiscalizar a correta aplicação da lei;"

- "O Tribunal já firmou o entendimento de que a
lei em questão 'não tem aplicação obrigatória sobre os
processos da competência deste Tribunal de Contas,
definida pelo artigo 71 da Constituição Federal (confor
me o item 8.2 da Decisão nº 1.020/2000-Plenário;"

- a prescrição estatuída no art. 142 da Lei nº
8.112/90 atinge tão-somente a pretensão punitiva de
corrente de infração disciplinar;"
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- a prescrição qüinqüenal prevista na Lei nº
9.873/99 regula a ação punitiva movida pela Adminis
tração Pública Federal no exercício do poder de polícia,
"enquanto a fiscalização exercida por esta Corte tem
por fundamento o exercício do controle externo;

- "este Tribu nal vinha aplicando a prescrição
vintenária do art.177 do Código Civil de 1916. Com
o advento do novo Código Civil, passou"se a aplicar
o prazo decenalfixado em seu art. 205 (Acórdãos nº
5/2003-2ª Câmara, 8/1997-2ª Câmara, 11/1998-2ª Câ-
mara e 71/2000~Plenário);" ,

- em relação ao Sr. Paulo Montenegro Pires, "o
lapso temporall 6htre aprática do ato considerado ile
gal - ocorrida em20-11-96, ea notificação válida do
responsável em 18:3-02 -'- transcorreu in totum sob ,
a vigência da nOl"l'na fixadora da prescrição vintenária ,
(art. 177 do Código Civil de 1916), Logo, não háql:.le
se falar em prescri~ãodapretensão punitivaintentacla !

pelo Tribunal d'~C6ntas da União nos presentes aLitos,
lembrando-seque aehtrada em vigor dd novo Código
Civil ocorreu em 1~ -1-03;

- em relaçãoaosSrs. Haroldo Coutinho de Luce
na, Severino MlarcondesMeira e José Dionízio de Oli
veira, a notificação ocorreu nos dias 23 e26 de novem
bro de 2001 e :11 ~6~20Ó3"respectivamente, ocorrendo,
nessas datas, a hlterrúpção da prescriçao vintenária. '
Tendo em vista 6'art. 2.Ú28.do CC/2002 ("Serão os da
lei anterior os pr?zos, quando reduzidos por este Có
digo, e se, na c1atade?uaentrada em vigor, já houver
transcorrido maisdarnetade do tempo estabelecido
na lei revogada.':), &atentando-se que, na dátade en
trada em vigor d6Nov() Côdigo, 11-1-2003, não havia
transcorrido a metade do prazo prescricional de vinte ,
anos, aplica-se (~prazo de dez anos do ar1.205;

- "não se tr~tade;qLi~stiona'mentode dec,isão ju
dicial do TRTda ,13ª Rêgião, de modoquenão~háque

se falar emcontróle externO sobre as atividadesinstitu
cionais do órgâlo. Na reálidade, trata-se de fi~calização
(..) de atos degElstãoâdrninistrativa praticados pelos
membros do colégiado",corn base nas com'petências
conferidas pelo art. 71daGonstituição Federal;

- "a questão central neste ponto do recurso está
relacionada à natureza, do ato resultante de decisão
tomada pelos juízes do Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região. Cbmo membros desse órgão colegiado,
os magistrados exercem não só a jurisdição propria
mente, o que 1'azem sob as regras da LOMAN, com
ampla liberdade de interpretação da lei, mas também
exercem função: àdministrativa, participando da" for
mação de atos de questão, dos quais devem prestar
contas ao Tribunal de eontas da União (art. 5º inCiso
I da Lei nº 8.443)92).

- "para evitar confusão acerca dessa dupla fun
ção cometida ao magistrado trabalhista, trazemos à
colação algumas notas diferenciadoras tomadas da
professora Odete Medauar:

'a) a jurisdição tem o objetivo jurídico de atuação
do direito; a função administrativa não visa precipua
mente à atuação da lei, ,embora deva nortear-se pelo
principio da legalidade; b) há uma conotação de subs
titutividade na função jurisdicional, pois () Estado diz
qual das partes em conflito tem razão, não cabendo a
nenhuma delas dar essa decisão; na função adminis
trativa inexiste, em geral, o caráter de substitutividade
no conflito de dois sujeitos,poishave'ndo controvérsia
em seu âmbito, a própria Administração toma a decisão
que vai solucioná-Ia; c) qÜélnto aos éfeitosdos atos,
naqueles decorrentes da função administrativa ausente
está a imutabilidadedacbisajulgadaltípica CJa função
jurisdicional: de regradsatos admidisttativos podem
ser revistb~porouiros atos aclministrâtivos ou por atos
jurisdicioh~is, '(Grifélm6s); I Ii • •

-"11 eminenteal.ltbra paulistatambém alerta para
o largoÚso dos.termos 'j'ulgar'e'julgamento' ,como, por
exemplo, l~julgamEmto délcollcorrência', julgamento do
processo'disciplinar', n~satuações da Administração,
o queinf~lizmenteP9delevar à, equivocada idéia de
que se trata doexerclci0 de!.função jurisdicional. Dai a
distinção~nfática da,'pr?feS~bra:C>dete Medauar: '(.. ,)
essas deCisões, na Verdade!inClueml~seentre os atos
admihistrativo~!com':sJa§~Otastípicas, não configu
rando ai{os/utisdicíof1ais;'(Gr'ifamos);,{ln Dirêito Admi
nistrativdModerno",5ªed.-SãoPauló: Editora Revista
dos TriBunais, 2001)"';

- "daí sedéâl.li que; no presente caso, trata-se
de ato adn'linistrativQ, que se distingue do ato judicial
pela ausênCiadef6rç1:idê coisa jUlgada, sendo passível
de revisão~Ora:, I. noC~soen1 exame,o ato de prorro
gação dal!yençaem favd(de se,rvidor do TRT da 13ª
Região",ainda: queell1anadode ijulgamento realizado
pela cÚRula db órgã?cblegiadq, nem por isso deixa
de' ser atoad~iriistrativo;sujeito à fiscalização deste
Tribunal,quanto à leg~ndade, leg,itimidade, economici
dade etc. (art.,70daGF};';',

- al~gitimidâdé dc)MPT para apresentar repre
sentação PElrante este'rribunal é dada pelo art. 237
do Regirnentolntern@doTCU;

- "o Tribunal deCentas da União dispõe legal
mente da faculdade de iri'ic'iativa para proceder à fisca
lização contábil, financeira; prçamentária, operacional
e patrimonial das unidadesâos poderes da União, não
ficando adstrito aos fatos Ol:J propostas eventualmen
te trazidas por terceiros a sua apreciação, conforme
estabelece o art. 1º, incisoHI, daLei nº 8.443/92. Dife
rentemente do processoc1vil, no âmbito do TCU não



59394 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

impera o princípio da correlação entre o pedido e a
sentença, de sorte que não há que se falar em julga
mento extra petita em face de demandas apreciadas
por esta Corte de Contas";

- a falta de análise da fita gravada na sessão não
trouxe prejuízo à defesa;

- o art. 95 da Lei nº 8.112/90 não é conflitante
com a Constituição Federal e não foi revogado;

- "o fato de o TRT/13ª Região ter concedido a
segurança no sentido de suspender o desconto que
vinha sendo efetuado nos vencimentos do servidor be
neficiário (..) não implica que o TCU deva reconsiderar
a sua decisão quanto à ilegalidade da prorrogação da
licença nem tornar insubsistente a multa aplicada ao
responsável pela concessão ilícita. Trata-se, aqui. de
processo autônomo de apuração, sujeito a rito pró
prio e independente, amparado pela Constituição Fe
deral, especialmente em seus arts. 70 e 71, pela Lei
nº 8.443/92 e pelo Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, cuja atuação independe de outras
instâncias administrativas ou judiciais".

5. Quanto à defe" 1 apresentada pelo servidor
Antônio Araújo Ramos Júnior, o Analista de Controle
Externo fez as seguintes ponderações:

- o servidor recebeu os vencimentos de boa-fé,
já que o fez sob amparo de decisões presumivelmen
te legais do TRT;

- o servidor não praticou ato ilegal, ilegítimo ou an
tieconômico de que tenha resultado dano ao erário;

- não houve cerceamento de defesa, visto que
não houve imputação de débito, mas determinação ao
TRT para instaurar Tomada de Contas Especial.

6. O ACE, ao final da instrução, propõe:
a) conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos

pelos Srs. Paulo Montenegro Pires, Haroldo Coutinho
de Lucena, Severino Marcondes Meira e José Dionízio
de Oliveira e negar-lhes provimento;

b) conhecer do Pedido de Reexame interposto
por Antônio Araújo Ramos Júnior e dar-lhe provimen
to, tomando insubsistente o item 9.4 do Acórdão nº
555/2003-Plenário;

c) dar ciência aos recorrentes.
7. Os dirigentes da Serur acolhem a manifesta

ção do Analista no que diz respeito aos recursos dos
Srs. Paulo Montenegro Pires, Haroldo Coutinho de
Lueena, Severino Marcondes Meira e José Dionizio
de Oliveira. Com relação ao Pedido de Reexame in
terposto por Antônio Araújo Ramos Júnior, o Diretor,
com a concordância do Secretário, apresenta proposta
divergente, nos seguintes termos:

"4. Embora o exame preliminar de admissibilidade
tenha proposto o conhecimento do recurso (fls. 109/110)
e este tenha sido admitido pelo Exmº Ministro-Relator,

à fI. 111 do vol. 6, é imperioso destacar que lhe falta
um dos requisitos de admissibilidade exigidos, qual
seja, o interesse recursal. Para que haja interesse na
interposição de recurso, é imprescindível que a deci
são impugnada tenha trazido prejuízo à parte incon
formada. No caso presente, a determinação dirigida
ao TRT da 13ª região para que se instaure tomada de
contas especial não pode ser entendida como sucum
bência por parte do Sr. Antônio Araújo Ramos Júnior,
haja vista não ter havido condenação em débito por
parte desta Corte de Contas, condenação esta que
exige necessariamente, no momento apropriado, a
observância das garantias constitucionais do contra
ditório e da ampla defesa, quando o responsável terá
oportunidade de se opor aos fatos contra ele eventual
mente apurados. Ademais, o Regimento Interno desta
Casa estabelece explicitamente o não cabimento de
recurso contra decisão que determine a instauração
de tomada de contas especial, consoante art. 279 a
seguir transcrito:

'Art. 279. Não cabe recurso de decisão que con
verter processo em tomada de contas especial, ou de
terminar a sua instauração, ou ainda que determinar a
realização de citação, audiência, diligência, inspeção
ou auditoria.

Parágrafo único. Se a parte intentar o recurso, a
documentação encaminha será aproveitada como de
fesa, sempre que possível, sem prejuízo da realização
da citação ou da audiência, quando for obrigatória:'

5. É bem verdade que a determinação acabou,
de certo modo, por vincular a atuação do TRT da 13ª
Região ao estabelecer precisamente a forma de apu
ração do débito, bem como o responsável pelo dano.
Segundo estabelece a parte final do art. 1º da IN nº
13/96, a instauração da tomada de contas especial tem
por objetivo apurar os fatos, identificar os responsáveis,
quantificar o dano e ressarcir ao erário. E é importante
destacar que no caso em estudo, a responsabilização
pelo dano causado aos cofres públicos não deveria ser
atribuído unicamente ao beneficiário da licença. mas
também àqueles que irregularmente a concederam.
Assim, entendo que seria salutar que a determinação
contida no item 9.4 da deliberação recorrida passasse
a ter a seguinte redação:

'9.4. determinar ao TRT da 13ª Região que proce
da à instauração de tomada de contas especial em face
do afastamento irregular do país do servidor Antônio
Araújo Ramos Júnior para a participação em curso de
doutorado, entre os anos de 1992 e 1995;"

6. Desse modo, entendo que a medida mais ade
quada ao recurso interposto pelo Sr. Antônio Araújo
Ramos Júnior seria o não conhecimento, sem prejuízo
de que seja alterada a redação dada a determinação

___________________________________• õM\l, .....................~IIWl'7.. 5IIiMliI'.,&rl>1l~
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constante do item 9.4 na forma acima exposta. Ou
trossim, os ar~lumentos trazidos pelo recorrente po
deriam ser posteriormente aproveitados como defesa
por ocasião da remessa da tomada de contas especial
a este Triounal, na forma disciplinada pelo art. 279,
parágrafo único.

7. Nãoobstante tal proposta de encaminhamento,
caso o recurso v'enha a ser conhecido, entendo que,
no mérito, ele não deva ser provido, pelas razõesque
passo a expor:

8. Aproposta de provimento do recurso da instru
ção precedente decorre da alegada regularidade das
Resoluções Administrativas TRT/13ª Região nº 123/92
e 109/93, que autorizaram o afastamento do se~vidor

em questão no período de 1-1-93 a 31-12-96, para re
alização de curso de doutorado no exterior na área de
ginecologia e obstetrícia. Segundo o recorrente, não
procede O entendimento expressano voto dd Acórdão
recorrido de qúeos juízes do TRT, em razãp do que
dispõe o art. 96; caput, da Lei nº 8.112190, seriam
incompetentes para autorizar esseafastamentoj pois
o art. 96, inciso I,alínea f, confere aostribunâiscdm
petência para concederafastaméntos aos servidores
que lhes forem imediatamente v,inculados.

9. Nãd procede tal entendimento, porque a compe
tência dos Úibuhais de concede( afastamentos aseLls
servidores não está desassociadadaobser\iância dos
princípios constitucionais que regem a Adrninist(ação
Pública, dehtreo,S quais, o princfpiodalegalidade~ As
concessões podem ser conc~didásdésdeque'legal
mente previstas ~. na forma esiabêh~cida; 'a exacerba
ção do entendimento defendidop~lorecorrente' pdd~ria
levar os tribunais a conceder os afastkimentos que lhes
conviessem sem a necessáriaprevisãolegal. Logo, se
o art. 95 da Le'i riºR112/90 coridiciona o àfastaméhto
para estudo no exterior à autorização do Presidente da
República, Rresid~nte dos ÓrgãosdoPode~Lebislativo
e Presidente db S'upremo TribunaIFederal,tal!exigên
cia deve ser aténdida.lsso não ,impede qtle, por uma
medida de racionalidade administrativa, ,~SSà fLJ,rição
seja delegada, como o fez o Poder Ex~cutivoique,por
meio Decreto nº 1~387/95 (art.'2º), delegollessa com
petência aos Mini~trosdeEstado, entre dutros.

10. O outroaspecto que impede o provimento do
recurso é a finalidade a que se destinoutala.fastarhento.
Consoante desta.càdo no voto ,da deliberação recorri
da, o afastamentd para o exterior (Espanha) teve por

, !", "" ' " '
finalidade a. realização de curso de dOUtorado realiza-
do pelo servidclr riá área de ginecologia e,obstetrícia,
não possuindo, portanto, nenHuma correlação com as
atribuições do ca'rgo ocupado pelo serviâor (auxiliar
judiciário), e, tampouco com as atribuiçÕes instituCio
nais do Tribunal. 'bra, qual seria a finalidade pública

perseguida por essa medida, ao remunerar esse ser
vidor durante o período de qUatro anos. prorrogado
por mais dois, sem que o estudo possuísse qualquer
pertinência com suas atribuições? A interpretação te
leológica dos §§ 1º e 2º do art. 95 da Lei nº 8.112/90
revela a imprescindibilidadedessa pertinência, pois se
impõe aos beneficiários desses afastamentos,como
requisito para uma nova concessão dessa natureza, o
transcurso mínimo do tempo em;que,esteve afastado,
além de vedar a concessão:de exoneração ou licença
para tra.tar de interesse particular antes de decorrido
esse período, ressa.lvadaahipótese de :ressarcimen
to da. despesa. havidacom ~euafastamento.Por meio
desses dispositivos, o legislador assegurou que o
aperfeiçoamento profis~iona'l obtido pelos beneficiários
dos afastamentos/dessa. n~turezá fosse,. dea.lguma
forma, revertido elll proveitÓdos.órgãos !c()ncedest'es.
No. presente ca.so, não restou comprovado o atendi
mentódo princípi() d~finali&ade,inerente.a qualquer
atoda.Aô~inistraçãoPúbliÇ~,pois,seointeresse na
rêaii~açãodo referidocúl'so .era, .pa.rtidular, particular
tamb~md,everiarnte~sidobsdispêrtdioscomvistas
asuárealização, val~~âo-sepor exemplo da. licença
para tratarde interfls!;e!pàrticuh:.lr.< .

11 .Assim, é perf~~alTlênt~éldéquada a determina
ção de que se.instaur~urnatornaâÁ de. contas especial
corri vistasaapurarodanoab~l'áfiodecorrente dos dis
pêndios decortentesdessél .Gorl'césSã° •de afastamento
ilegal.~ó~t~d6, a quahtifi?a?ãB.p~ ~aro causado ao erário
ea. def.l.n1ç.... a.o... d.. <;>$ .re.sw.•... nsa.. velstl... e.v.,e.. m. se... r apu.rados no

" "I"' .. ,,,·" I, ' I· ".,(1;-' "':"1' I .

cursolegLilar dessat~l"Q~dade:eóntas'espeeial.
1'2. Diahte doekppstb. RroP9nhoque não seja

conhecidoo 'pedi~o dere~xameinterpostopelo Sr.
Antônio Araúj()Ham0$,JwniQr~l:dterahd0-sea redação
do iteril9.4dbAcórdãonº'S55/2003- Plenário, para
os seguintes termos: '

'9.4.~~terminar aoTRT da 13ª Região que proce
da à instauraçãO de tomada de contas especial em face
do afastamento irreglllarddpaís do servidor Antônio
Araújo Ramos ~Júnior,lpàra~pélrticipaçãoem curso de
douto'rado,eritre os ahosde .1992 e 1995;

8. O representa6te. dojMinistério Público, Dr. Lu
cas Rocha FtJrtadb, ,manifesta-se de acordo com a
proposta dà Serur. Assinala aperas que, como as
contas dos exercícios de 1992 e 1993 já foram objeto
de apreciação definitivél de~ta: Corte, a unidade téc
nica competente, por Ocasião. da instrução da TCE,
deverá apurar a responsabilic:Jade dos agentes que
aprovaram as Resolúções Administrativas nº 123/92
e 109/93, verificando se cor,respondem aos mesmos
gestores arrolados nas prestaçõ~s de contas do TRT
13ª Região, exercícios 1992 e 1993,

É o Relatório.
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Voto

Início por examinar a admissibilidade do recur
so interposto pelo servidor Antônio Araújo Ramos
Júnior.

2. No que diz respeito a este recorrente, o Acórdão
nº 555/2003-Plenário não o condenou em débito nem
lhe aplicou sanção. O Tribunal se limitou a determinar
ao TRT da 13ª Região que procedesse a instauração
de Tomada de Contas Especial.

3. O Regimento Interno do Tribunal é claro ao
dispor que "não cabe recurso de decisão que conver
ter processo em tomada de contas especial, ou deter
minar a sua instauração" (art. 279). O parágrafo único
assevera ainda que, no caso de recurso contra deci
são dessa natureza, a "documentação encaminhada
será aproveitada como defesa, sempre que possível,
sem prejuízo da realização da citação ou audiência,
quando for obrigatória".

4. Portanto, assiste razão aos dirigentes da Se
rur, acompanhados pelo representante do Ministério
Público junto ao TCU, ao propor o não-conhecimento
do recurso, mas com alteração do item 9.4 do Acór
dão nº 555/2003-P, deixando aberta a possibilidade de
imputação de débito aos responsáveis pela aprovação
do ato que concedeu, originalmente, a licença remu
nerada ao servidor.

5. Diferente é a situação dos recursos interpostos
pelos Srs. Paulo Montenegro Pires, Haroldo Coutinho
de Lucena, Severino Marcondes Meira e José Dioní
sio de Oliveira. Os pedidos de reexame preenchem
os requisitos de admissibilidade e portanto podem
ser conhecidos.

6. No mérito, as alegações apresentadas pelos
recorrentes foram todas devidamente consideradas pela
Unidade Técnica na instrução de fls. 112/124 do vol,
6. O exame efetuado no âmbito da Serur está correto,
razão pela qual adoto como mintas razões de decidir
as considerações constantes da referida instrução, com
as contribuições dos pareceres dos dirigentes da Uni
dade e do representante do Ministério Público.

7. Cabe rejeitar, preliminarmente, a alegação rela
tiva à impossibilidade de atuação do Tribunal, em razão
da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e
da prescrição do art. 142 da Lei nº 8.112/90 e do art.
1º da Lei nº 9.873/99.

8. A decadência da Lei nº 9.784/99 diz respeito
ao poder de autotutela da Administração e nada tem a
ver com a função de controle externo exercida por esta
com base nas competências conferidas pela CF/88. É
pacifico no Tribunal o entendimento acerca da inapli
cabilidade do prazo decadencial da Lei do Processo
Administrativo (Decisão nº 1.020/2000-Plenário).

9. São inaplicáveis também os prazos pressio
nais de cinco anos da Lei nº 8.112/90 e da Lei nº
9.873/99. A prescrição contida no art. 142 da Lei nº
8.112/90 refere-se à pretensão punitiva decorrente
de infração disciplinar de servidor público. sujeitando
o às penas previstas no art. 127 da referida lei. Já a
Lei nº 9.873/99 estabelece prazo para o exercício do
poder de polícia.

10. Ocorre que o Tribunal de Contas da União
não aplica sanção por infração disciplinar nem exerce
poder de polícia, mas sim atividades de controle ex
terno outorgadas pela Constituição Federal.

11. São inaplicáveis, portanto, as normas mencio
nadas pelos recorrentes. De acordo com a jurisprudên
cia da Corte, a pretensão punitiva segue a prescrição
relativa ao ressarcimento do débito. Quanto a essa, o
entendimento ainda não está pacificado. Há decisões
que acolhem a imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da
Constituição Federal. Outras preceituam a aplicação
das disposições do Código Civil, que prevê o prazo de
20 anos (CC/1916) ou 10 anos (CC/2002).

12. A propósito, essa questão é objeto de inciden
te de uniformização de jurisprudência no processo TC
-005.378/2000-2, em tramitação no Tribunal. De toda
maneira, independentemente da linha adotada, não
operou a prescrição do ato praticado pelos recorrentes,
como demonstrado pela Unidade Técnica.

13. Cabe apenas uma pequena observação ao
exame da Unidade Técnica. Com relação aos Srs.
Haroldo Coutinho de Lucena e Severino Marcondes
Meira, o lapso temporal entre a prática do ato, em 20
11-1996. e as notificações (23 e 26-11-2001), ocorreu
integralmente sob a égide do CC/1916, e, portanto, na
vigência da prescrição vintenária, a exemplo do ocor
rido com o Sr. Paulo Montenegro Pires.

14. Não têm melhor sorte os recorrentes quando
alegam a qualidade com que atuaram na aprovação do
ato que autorizou a prorrogação da licença concedida
ao servidor. Tendo atuado como magistrados. estariam,
segundo eles, fora do alcance da atuação do Tribunal
de Contas da União.

15. O Acórdão recorrido tratou a questão de for
ma apropriada.

16. Não se trata de questionar decisão judicial
do TRT da 13ª Região. É certo que nem todas as
decisões emanadas dos integrantes do Poder Judi
ciário têm natureza judicial. Os Poderes têm funções
preponderantes, mas não exclusivas. Assim. ao lado
da função jurisdicional, a função administrativa bem
assim a legislativa se apresentam no Poder Judiciá
rio. Não há dificuldade nisso e a doutrina é uníssona.
Como exemplo, cito Alexandre de Moraes ("Direito
Constitucional", Atlas, 10ª ed., p. 441): "Dessa forma,

----------------------~----_..._---
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a função típica do Poder Judiciário é a jurisdicional, ou
seja, julgar, aplicando a lei a um caso concreto, que
lhe é posto, resultante de um conflito de interesses, O
Judiciário, porém, como os demais Poderes do Esta
do, possui outras funções, denominadas atípicas, de
natureza administrativa e legislativa. São de natureza
administrativa, por exemplo, concessão de férias aos
seus membros e serventuários (CF, art. 96, I, f); pro
ver, na forma prevista nessa Constituição, os cargos
de juiz de carrE~ira na respectiva jurisdição (CF, art. 96,
I, c). São de natureza legislativa a edição de normas
regimentais (...)".

17. Ao aprovarem a prorrogação da licença dO
servidor, os recorrentes não praticaram ato jurisdicional
mas administrativo e, portanto, sujeito à fiscalização
do Tribunal de Contas da União. .

18. Também não procede a alegação de cercea
mento de defesa, levantada pelo Sr. José Dionízio de
Oliveira,. em razão da rejeição do pedido de diligencia
com vistas à d43gravação dafita da sessão em que foi
aprovada a Resolução nº 193/96.

19. Primeiro porque, chamado a apresentar
suas razões de justificativa, caberia ao responsável
apresentar suas alegações, fundadas em documen
tação hábil a sustentar seus argumentos. As normas
que regem a atuação processual desta Corte não
prevêem a requisiçãodediligêricias pelo interessa
do. O Tribunal se baseiq. nas provas documentais
levantadas pE31a unidaCletécnica e apresentadas
pela parte.

20. Ademais, o Relator entendeu que a diligência
requerida pelo recorrente era desnecessária para o
saneamento dos autos; Com efeito, o art. 95 da Lei nº
8.112190, ao contrário do que alega o Sr. José Dionízio
de Oliveira, não foi revogadb pela Medida Provisória nº
2.187-13, de 24-8-2001. AMP em referência trata de
"reajuste dos benefícios mantidos pela Previdênci9So
cial e altera dispositivosâas Leis nºs 6.015/73,8.212/91,
8.213/91, 8.742193, 9.604/98, 9.639/98, 9.717/9·8, e
9.796/99", sem fazer qualquer menção a preceitos da
Lei nº 8.112/90.

21 . E não há qualquer incompatibilidade do art.
95 da Lei nº 8.lI12190 com a Constituição Federal, que,
no art. 96,1, f, confere aos tribunais competência para
conceder afastamentos aos servidores que lhes forem
imediatamente vinculados.

22. A norma constitucional não concede aos tri
bunais a faculdade de autorizar afastamentos em toda
e qualquer situação que se apresente. As concessões
devem observar os limites e condições estabelecidos
em lei. Um deles é que os afastamentos não podem
ultrapassar o período máximo de quatro anos (art.
95, § 1º, Lei nº 8.112/90). Outro é que, no caso de

ausência do País para estudo ou missão oficial, há
necessidade de autorização do Presidente da Repú
blica, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e
Presidente do Supremo Tribunal Federal, a depender
do Poder em que trabalha o servidor (art. 95, caput,
Lei nº 8.112/90).

23. Célbe assinalar ainda que a multa imposta
aos recorrentes é de~orrente da irregular prorroga
ção da licença para período superior a quatro anos,
em afronta ao §1 º do referido art. da Lei nº,8.112190,
e não da autorização de afastamento sem a anuência
do Presidente do STF.

24. Também Motem influência na questão o fato
de o TRTter s~stado; em mandado de segurança, o
desconto dos valores pagos ao servidor. A ação em
referência se destinOu a proteger o servidor do ressar
cimento aoscdffes do Tesouro. da remuneração que
recebeu no peHodoirregularmente prorrogado pelo
TRT por meio da Resolução nº 193/96, enquanto a
multa aplicadal:ws recorre~tesdecorreu da prorroga
ção ~em Das.ele.'.gal.

.25. Não procedem, portanto, as alegações tra
zidas pelos responsáveis.. Não há justificativa para
o ato praticéldopelos;recqrrentes :.... prorrogação da
licença aeima~o limite permitido na Lei nº 8.112/90
- nem para .0 atá original do TRT -' autorização para
afastamento remunerado de serlJidorpara curso de
dout<>rado.

26. Sou favorável aos investimentos em capa
citação dos funcionários. Servidores bem treinados
significam serviço público de qualidade.

27. Mas não posso 'concordar com gastos su
pérfluos ou antieconõmicps. Não há razão para que
um auxiliar judiciário de umTribunal seja autorizado
a se afastar, em licença remunerada, para cursar
doutorado em medicina,.na área de ginecologia e
obstetrícia.

28. O ato representa; para mim, a quintessência
da antieconomicidade. Ocorrências dessa natureza
merecem firme reprovação desta Corte.

Ante o exposto, acolhpo parecer da Unidade Téc
nica, com a ressalva do Ministério Público, e voto por
que este Plenário adote o acórdão que ora submeto
à sua apreciação.

TCU, Sala das Sessões 9 de Novembro de 2005.
- Marcos Vinícius Vilaça, Ministro-Relator.

Encaminhe-se à Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle. Publique-se.

Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi
dente.
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MENSAGEM Nº 801, DE 2005
(Do Poder Executivo)
AVISO Nº 1.293/2005

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

- TVR 799/2005
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54))

MENSAGEM Nº 801

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3Qdo art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nQ177,
de 16 de fevereiro de 2005. que outorga autorização
à Associação Comunitária Sorriso para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sorriso,
Estado de Mato Grosso.

Brasília, 24 de novembro de 2005. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

MC NQ167 EM

Brasília, 26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelênciél Portaria de

outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Sorriso,
no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nQ9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo

educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações bené
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nQ83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nQ53.000.000.137/03 que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3Q, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por:
Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 177, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
11 do art. 9Qe art. 19 do Decreto nQ2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nQ9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis
trativo nQ53000.000137/03 e do PARECER/MC/CON
JUR/MRD/NQ 1747 -1.08/2004, resolve:

Art. 1QOutorgar autorização à Associação Co
munitária Sorriso, com sede na Rua Outono, nQ70,
Bairro Nobre, na cidade de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, para executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nQ9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2QA entidade autorizada deverá operar
com o sistema irradiante localizado nas coorde
nadas geográficas com latitude em 12Q32'29"S e
longitude em 55Q43'36"W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.

Art. 3QEste ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3Qdo art. 223 da Constituição Federal, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de
publicação do ato de deliberação.

Art. 4QEsta Portaria entra vigor na data de sua
publicação. - Eunício Oliveira.

--------------------..--_----_._-------------......._.........-.-._'
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MEINSAGEM Nº 802, DE 200S
(Do Poder Executivo)
AVISO Nº 1.294/200S

S,ubmete à apreciação do Congres
so Na·cional o ato constante da Portaria
nº 240, de 22 de abril de 200S, que outorga
permi~.sãoà ECOACRE RÁDIO, JORNAL E
TELEVISÃO LTDA, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviç,o de 'radiodifusão sonora em freqü
ência ,modulada no município de Epitacio
lândia, Estado do Acré.

- TVR 800/2005
(Às Comissões de Ciência é Tecnologia,

Comunícaçãoe Informática; e de Constituição
e Justít;a e de Cidadania (Art. 54))

Senhores. Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
240, de 22 de abril de 2005, que outorga permissão
à ECOACRE FlÁDIO,JORNAL E TELEVISÃO LTDA,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada no município de Epitaciolândia,
Estado do ACre!.

Brasília, ~~4de novembro de 2005. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

MC Nº 182 EM

Brasília, 3 de maio de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais

e regulamentares cometidas ,a este Ministério, deter
minou-se a publicação da Concorrência nº 001/2001
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de Epitaciolândia, Estado do Acre.

2. A Comissão Especialde Licitação, constituída
pela Portaria nQ811, de 29 de dezembro de 1997, e
suas alterações, depois de analisar a documentação
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, comobservância
da Lei nº 8.666, de .21 de junho de 1993, e da legisla
ção específica de radiodifusão, concluiu que a ECO
ACRE - Rádio, Jornal e Tele~isão Ltda, (Processo nº
53630.000144/2001) obteve a maior pontuação do
valor ponderado, nos termos'estabeleciClos pelo Edi
tai, tornando-se assim a vencedora da Concorrência,

conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por:
EunícioLopes de Oliveir~.

PORTARIA Nº 240, DE 22 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de sua.s atribuições,erh co'nformidade com o art. 32

" ",'" I ,

do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelO Decreto nº 52.7:95, de 31 de outubro de
1963, coma redação que Hle foi dada pelo Decreto nº

,. ,,: "o, I

1.720,dé 28denovembro Ide 1995, ,e tendo em vis-
ta.o queconstéi.do Propesso nº 53630.00p144/2001,
Concorrência nº 001/2001-SSRlMC, edo PARECER!
CONJLJRlMC/MGTJNº0569-2i29/2005, de 8 de abril
de 2065, resolve: '. '

Art. 1ºOutbrgar permissão à Ecoacre Rádio, Jor
nal e Televisãb Ltdâ.., para explorar, pelo prazo de dez
anos; semiditeito dee*c1usividade, serviço de radio
difusão sol10ra~m frequênda modulada, no município
de Epitaciolândia, Esüipo do Acre.

Parágrafoúhico.A'permissão ora outorgada reger
se-ápeloCódigo Bra~ileiro deTelecomunicações, leis
subseCi1Üer;lt~~,Y~9tila..~:~mto~ e pbrigações assumidas
pelaoütorgadaem súaspr0postas.

Art 2ºEste'ato'tg:rnerlteRroduzirá efeitos legais
apósdelib~ração do GdngressoNacional, :nos termos
do artig6, 223,§ 3º,'d~iÇ:onstitdição.

Art 3º ():con~r~td de iadesão decorrente desta
pemli~são dev~r~ S~.r'i~~s'ihado dentro de sessenta
dias, à' (;P8ta:rda9ata'!(Je~ubli9açãoda deliberação
de que'trata&krtig~,:àhter.ib~,sobpena de tornar-se
nulo, dépl~~Ód'ir~itd,,~éito ide Qutorga.

Art~ 4º Esta:'PC>ft~riaehtra em 'vigor na data de
sua publlcàção. -: iÊ'u6í~io0Iivei ra.·

ME'NSAG~.~, N~'ao3,DE 2005
(Do, Pqâér'!txecutivo)

" 'I'::':. I 'I' ,;

AV.n~ 1.~9S/200S

Submete à apreciação do Congresso
Nacional autorizações para executar, pelo
prazo de dez ahos, sem direito de exclusivi
dade, serviçosde radi()difusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

- TVR nº801J05'~Portaria nº 266, de 6
de junho de 2005 -Associação Comunitária
de Granja, no município de Granja - CE; e
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TVR nº 802/04 - Portaria nº 274, de 14
de junho de 2005 - Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico, no
município de Cajamar - SP.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 - Portaria nº 266, de 6 de junho de 2005 
Associação Comunitária de Granja, no município de
Granja - CE; e

2 - Portaria nº 274, de 14 de junho de 2005 - As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico, no município de Cajamar - SP.

Brasília, 24 de novembro de 2005. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

MC Nº 212 EM

Brasília, 9 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Granja, no
Município de Granja, Estado do Ceará, explore o servi
ço de radiodifusão comunitária, em conformidade com
o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas. também. servem
de elo à integração, por meio de informações bené
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho. instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53650.000739/99, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo. passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 266, DE 6 DE JUNHO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inci
so 11 do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad
ministrativo nº 53650.000739/99 e do PARECER/MC/
CONJURlGAT/Nº 0932- 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu
nitária de Granja, com sede na Rua Pessoa Anta, nº
930 - Centro, no município de Granja, Estado do Ceará,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 03º07'45"S e longitude em
40º49'31"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Eunício Oliveira.

MC Nº 216 EM

Brasília, 21 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de

outorga de autorização e respectiva documentação
para que a Associação Comunitária de Desenvolvi
mento Cultural e Artístico no Município de Cajamar,
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Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A referilda entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documen1tação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comuniidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações bené
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 d~ março de 2003, com a finalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo A,t:lministrativo nº 53.830.002.331/98, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por:
Eunlcio Lope:s de Oliveira.

PORTARIA Nº 274 DE 14 DE JUNHO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuil~ões, considerando o disposto no inciso
11 do art. 9º e a11. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53.830.002.331/98 e do PARECER CONJURlMC/
CONJURlMRD/Nº 1060 - 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co
munitária de Dt~senvolvimentoCultural e Artístico, com
sede na Avenida Itajobi, nº 919, Parque São Roberto
11, Distrito de ,Jordanésia, no município de Cajamar,
Estado de São Paulo, para executar serviço de radio- .
difusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 23º20'21"S e longitude em
46º49'50"W,utilizando a freqüência de 90,9 MHz.

Art. 39 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congr~ssoNa.cional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo
a entidade. iniciar a execução do serviço, em caráter
definitivo, no prazo de seis meses acontar da data de
publicaçã?do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra, em vigor na data de
sua publicação. - Eunício bli"eira.

Of. nº 728/20ÓS/GSMCAV

8rasília~ 24 de novembro de 2005

A Sua Excelência,.o·Senhor:
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente solicito a Vos

sa Excelência solicite, ao Presidente da Comissão de
Educação e Cultura dessa Casa, celeridade na trami
tação do Projeto deLeinº~ 4.428, de 2004.

Esclareço que o pleito em tela se deve a grande
imponência daaprovação desse projeto para o desen
volvimento econômico é social da Região Norte e do
meu Estado de Rorairrá '

Certo desuaatenção agradeço antecipadamen
te e aproveito o ens'ejo: para renovar meus votos de
estimp e respeito.

Respeitosamente,- Senador Mozarildo Caval
cantil

Encaminhe-~eà Comissão de Educação
e Cultura. Oficie-se e publique-se.

Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi-
dente. .

Of. nº 4521PT

Brasília, 6 de dezembro de 2005

Excelentíssima Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para solicitar que seja a Deputada Mariângela Duarte
(PT/SP) indicada como membro titular na Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e como
membro suplente na Comissão de Ciência e Tecnolo-
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Brasília, 6 de dezembro de 2005

te.

OF/GAB/I/Nº 1.764

gia, Comunicação e Informática e ainda na Comissão
de Turismo e Desporto.

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

Defiro. Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presiden-

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

Publique-se.
Em 7-12-2005. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of. nº 1.390

Ofício nº 1.112/2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, os Senhor Deputado Alex Canziani (PTB - PR), na
qualidade de Titular, para integrar a 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".

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

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

Defiro. Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

deputado João Alfredo (PSOL - CE) para a vaga de
suplente da Comissão 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 provi
dências (Reforma Judiciário).

Atenciosamente, - Deputado Renato Casagran
de, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Brasília, 6 de dezembro de 2005

Brasília, 5 de dezembro de 2005

OFIA/PSB/541 /05

SUPLENTES

Leandro Vilela
Pedro Novais
Teté Bezerra

TITULARES

Albérico Filho
Mauro Benevides
Pedro Chaves

Brasília, 7 de dezembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos depu

tados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB que comporão a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, a que se refere o art. 58, § 4º, da
Constituição Federal.

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

Senhor Presidente,
Indico os Deputados Márcio Reinaldo Moreira

- PP/MG, e Nelson Meurer - PP/PR, como Titulares,
e os Deputados Feu Rosa - PP/ES, e Benedito de Lira
- FP/AL, como Suplentes, para integrarem a Comissão
Representativa do Congresso Nacional prevista no §
4º do art. 58 da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Deputado Mário Negromon
te, Líder em Exercício.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.
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OF. CCTCI-P/3S2IOS

Brasília, 30 de novembro de 200S

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

Assunto: PL nº 1.617/03

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do RE!gimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 1.617/03.

Solicito a V. Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Jader Barbalho,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - AIClo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 448-PP/2005 - CCJC

Brasília, 24 de novembro de 200S

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

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências regimen

tais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo nº 629/1998,
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 4S0-PP/2005 - CCJC

Brasília, 24 de novembro de 200S

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

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências regi

mentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 1.550/05 e 1.560/05, apensado, apreciados por
este Órgão Téc:nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

OF. Nº 460-PP/2005 - CCJC

Brasília, 29 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, :para as providências regi

mentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo
apreciados poro este Órgão Técnico, nesta data, a
seguir relacionados: nºs 1.504/01,1.541/01,1.946/05,
1.962/0S e 1.967/0S.

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

Publique-se~

Em 7-1.2-0S. ...:.. Aldo Rebelo, Presidente.
L

OF. Nº 470 - PP/2005 -' CCJC

Brasilia, 1º de dezembro de 2005

A Sua Excelência o Senhqr
Deputado Aldo Rebe.lo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª,para as providências regi

mentais cabíveis o Projetq de Decreto Legislativo nº
1.734/200S apreciado por:este Órgão Técn ico nesta
data.

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

Publique-se:
Em 7-12-0S.-'-Aldo Rebelo, Presidente.

I

Ofício-Preso nº 984/05

Brasília, 30 de novembro de 200S

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

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

gimento Interno, comunico a V. Exª a apreciação do
Projeto de Lei nº S.814/0S,por este Órgão Técnico.

Solicito a V. Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se~

Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.
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Ofício-Pres nº 986/05

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

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

gimento Interno, comunico a V. Exª a apreciação do
Projeto de Lei nº 530/03, por este Órgão Técnico.

Solicito a V Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Ofício-Pres nº 987/05

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

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

gimento Interno, comunico a V. Exª a apreciação do
Projeto de Lei nº 5.585/05, por este Órgão Técnico.

Solicito a V Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Ofício-Preso nº 988/05

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

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

gimento Interno. comunico a V. Exª a apreciação do
Projeto de Lei nº 5.632/05, por este Órgão Técnico.

Solicito a V Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Ofício-Pres nº 989/05

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

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

gimento Interno, comunico a V Exª a apreciação do
Projeto de Lei nº 5.675/05, por este Órgão Técnico.

Solicito a V Exª autorizar a publicação do referido
projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of.P- nº 332/2005

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

Assunto: Ofício de Publicação

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências re

gimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 1.393/04, apreciado, nesta data, por este Órgão
Técnico.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira Lima,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

Of.P- nº 324/2005

Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Assunto: Ofício de Publicação

Senhor Presidente,
Encaminho aV Exª, para as providências regimen

tais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.073-A/00 e dos PL

---------------------~------------------_._"",.
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nº 5.664/01 , 6.:321/02, 533/03 e 3.522/04, apensados,
apreciados, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cunha,
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

OFTP Nº 177/~~005

Brasília, 24 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
5.821/05.

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

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

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Ofício nº 432/05 - Preso

Brasília, 30 de novembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são, em reuniãto realizada em 23/11/05, proferiu pa
recer pela rejeição do Projeto de Lei nº 5.368/05, nos

termos do parecer do Relator, Deputado Antonio Car
los Biscaia.

Respeitosamente, Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 7-12-0S. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of. Preso nº 248/0S/CTASP

Brasília, 18 de outubro de 2005

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

Assunto: publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto noart. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação do Projeto de Lei nº 3.886/1993 e seus apen
sados, os Projetos de Lei nºª 374/1995 e 680/199S,
por este Órgão Técnico.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e do parecer a eles
oferecido.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Reis, Vice
Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 7-12-0S. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of. Preso nº 269/05/CTASP

Brasília, 8 de novembro de 2005

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

Assunto: publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Pro
jeto de Lei nº 6.846/200S e seus apensados, os Proje
tos de Lei nºs 6.995/02, 7.011/02, 7.494/02, 1.360/03,
1.942/03, 1.953/03,2.409/03 e 4.806/05, por este Ór
gão Técnico.
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Solicito a V. Exª autorizar a publicação dos refe
ridos projetos e do parecer a eles oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

Of. Preso nº 287/05/CTASP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 138-A/03,
DO DEPUTADO SANDES JÚNIOR,

QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO
DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS

E CULTURAIS DA JUVENTUDE".
(PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA JUVENTUDE)

Of. 2/05-Pres

Brasília, 23 de novembro de 2005

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

Brasília, 23 de novembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados Senhor Presidente,
Assunto: publicação de proposição apreciada Em reunião ordinária realizada hoje, a Comissão Es-

pecial destinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda
Senhor Presidente, Constitucional nº 138-A/03, do Deputado SandesJúnior
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao disposto que "dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos,

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Pro- sociais e culturais da juventude"aprovou por unanimidade
jeto de Lei nº 345/2003, por este Órgão Técnico. o parecer da Relatora, Deputada Alice Portugal.

Solicito a V. Exª autorizar a publicação do referido Assim, solicito a V. Exª a publicação em avulso
projeto e do parecer a ele oferecido. da referida matéria, na forma regimental.

Atenciosamente, - Deputado Henrique Eduardo Respeitosamente, - Deputado Júnior Betão,
Alves, Presidente. Presidente.

Publique-se Publique-se.
Em 7-2-05. - Aldo Rebelo, Presidente. Em 7-2-05. - Aldo Rebelo, Presidente.

PASSEMOS DA INDIGNAÇÃO AAÇÃO

Já não se pode assistir passivamente à grave crise política que o Brasil está hoje vivendo. Os cidadãos e
entidades que assinam o presente manifesto consideram que é urgente agir.

Não se pode transigir. Punições firmes e proporcionais às faltas praticadas, cortando na própria carne, são
o único desfecho, das investigações em curso, que os cidadãos brasileiros aceitam.

Isso, no entanto, não basta. Nunca apareceu tão claramente a necessidade de uma reconstrução
republicana, com mudanças profundas em nossas instituições políticas. E esta reconstrução precisa
alcançar, num esforço pela prevalência absoluta da ética, todas as práticas s.ociais.

Efundamental refundar nossos sistemas politico e eleitoral, chegando às origens dos desvios Que estão
sendo denunciados. As próximas eleições gerais de 2006 têm de ser realizadas já sob novas regras, sob
pena de reedição dos vicios e mazelas hoje escancarados à opinião pública. O momento é de um real
esforço de salvaçao nacional.

O art. 16 da Constituiçdo, que exige um ano de antecedência para vigência de alterações na legislaçêo
eleitoral, reduz hoje a pouco mais de um mês o tempo de reflexão e proposição de mudanças na lei. Isto
impede que esse esforço seja empreendido.

Eessencial, portanto, alterar esse artigo, ampliando esse tempo.

Mas não basta que a responsabilidade por uma tal refundação fique restrita aos membros de um
Congresso tào fortemente atingido em sua credibilidade. Eessencial que toda a sociedade seja chamada
a participar.

. • ....,,"'~M~,'
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Assim, é preciso:

1) qUE~ seja imediatamente emendada a Constituiç30 encurtando este prazo pa..-a seis meses;

2} qu.~ seja imediatamente iniciado. em todo o Brasil. através de audiências públicas supra
partidar-ias. um proGesso amplo de discussi!1o das mudanças a introduzir em nosso sistema político
e eJeitaral.

1
8: '1l'31.-;';v, .. c .;,-('- (L;, ..... ,.,.'-' Ç,j1~"-c4··_--',.'<-'--'v,-,.:;.,-...!~......,",'.:,"'-<.:..-:"'-. .-"••·...uj_.;..j·.L~/L.·...I.~r7:a;",,-~·_t--..:::L..~--~/~:'~.o..(~':-'-:-3~,..:.L.;~/..,"--""-"':...'/--:';;-:'~-,·~~:::::.,rL·~'./:"':""'~'"-:"-'-'---1

9 -...J '0 ~ ,-:' -:)'.~::.J; T:--'.=-' I{ <.-:i- ~ - . '- ~ / (' f) l/ 2...~:-c; I~ /)''-.J ti /'·$D 1 r~ ~

, 10 l\';~! '-:'''' ;:.7'-c.._.;:-e-::c:..__-_:c:..,':-,.•' ".",'".__._.-,_._---"~.)_,._,___ <--<: '.. ,'. :' ;".,' ...;; /~' /../ / I .. li! TV' ,-:> ,- ,:J \L ~_ -- - - ------ ..
,(COJ"JflJ:l'I.lâ 110 verso)

O texto co",pleto do 11lanif'esto pode ser encontrado no si te ,~",,~v.refundacao'republ'icana.org.br
E:}lV;~'7r CT....·,fr.l/hCl .... .::1....', ..."J.fJo{;lc~_ ...· (ale /0 (.-te SeICr7Thrc.l) c~:

Conrerência ?'Jacional dos Bispos do Brasil -- C:NAB
SE Sul - Quad,-a SOl - conj B "Brasilia 70401 - 900

Apoio ao manifesto: :'J>ASSEMOS DA INDIGNAÇÃO Á AÇÃO"

l

'~' .. '~ .

....... ~l ........:.

-'
~~_.' J} h,

'. ..,:"J .....-" ....

}.'- i ....;3 •

' ..... ~" _ rv~

-.:ir ,-:-cL

CidadelEstado

<r'), /'

. -'. '.,,0
. .::> • .~.,' '-.....1

-=:. -'. ~ '. I, '-"1:-' -, ~ .S '.'1".' 1 "

, ; .i

~ /' .J<~~-<P... B6<~ ~;~'"".".ck·
-?- ..; ,-:-'"",-,s:'Pc.:·· ~h" ~,-»-.U? ,,-././, -- <;::..I:?

:v::;' ./. .,.....-'1

i2!.-:-S '3~L.f, (8-<.<.'~i ~c;p
,~--;,/, ...,.- <::,/.p-- ~;::i' é.J!-,?,,;.._,,-~~ '

N° doc. Identidade

... ~ ••C> ',;,,> <.-v1 C'

<-'.C~· .:, •
t" '/ /4 ~

'.:.·..A" ...

~. " ',.-

.~' ..'-

c ..,.~_

..,.'

, , ~_ 1.... ......

) -;" ...·<,Ito·, ,;..... ~.'.~

..... • .. ,' l,'~ ,. ... r:.

... _I ..

...... ~--

.>

..c.::,.' /'1 ) > /' -( ....':/·1. v /"..- ;'71"

17

19

1S

16

21

18

20

22

,3 I, I~r<'

i30 t-- ~'. \ (.. \, '.. ". ") .... ..:·v



59408 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

PRESIDÊNCIAlSGM

Manifesto assinado por aproximadamente 210 mil
cidadãos e entidades, entregue por representantes da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil- Em vista
da crise política vivida pelo País, pedem punições firmes
e proporcionais às faltas praticadas, bem como uma
reforma político-eleitoral com aplicação já nas eleições
gerais de 2006, em virtude do que solicitam a alteração
do art. 16 da Constituição da República, de maneira a
abreviar para seis meses o interstício entre a vigência
de novas regras eleitorais e sua aplicação.

Encaminhe-se cópia da primeira folha
do manifesto, contendo seu teor, ao Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, à Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 446-A/2005, do Sr. Ney Lopes, 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)
e à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Publique-se.

Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi
dente.

PROJETO DE LEI Nº 6.149, DE 2005
(Da Sra. Laura Carneiro)

Altera as Leis nºs 10.406, de 10 de ja
neiro de 2002, que "Institui o Código Civil",
e 6.515, de 31 de dezembro de 1973, que
"Dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências".

Despacho: Apense-se ao PI nº
3005/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a conversão da união

estável em casamento.
Art. 2º O art. 1.726 da Lei nº 10.406, de 10 de ja

neiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 1.726. . .
Parágrafo único. Se os interessados com

provarem a união estável, o oficial providencia
rá sua conversão em casamento civil, dispen
sando qualquer ritual ou cerimônia (NR)."

Art. 3º O art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 7º e 8º:

"art. 67 .
§ 7º Ao casal que comprovar viver em

união estável não será exigida a afixação de
proclamas ou sua publicação em imprensa,
quando da conversão em casamento civil.

§ 8º Apresentados os documentos exi
gidos e comprovada a união estável, o oficial
competente expedirá a certidão de conversão
em casamento civil (NR)."

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

Justificação

O reconhecimento da união estável entre o ho
mem e a mulher como entidade familiar, para efeito da
proteção do Estado, veio com a Constituição Federal
de 1988, art. 226, § 3º.

O novo Código Civil, em seu art. 1.723, reforçou
o status da união estável como entidade familiar, ao
lhe dedicar título específico, em que não estabelece
prazo mínimo para a caracterização da mesma, se
não elementos para sua configuração e comprovação,
quais sejam: 1) convivêncía pública, 2) contínua, 3)
duradoura, 4) com o objetivo de constituir família e 5)
entre homem e mulher.

Por outro lado, a Constituição Federal, ainda que
reconheça a união estável como entidade familiar, con
forme mencionado, reafirma a família, constituída pelo
casamento civil, como a base da sociedade, e estatui,
por conseqüência, que a lei deverá facilitar a conversão
da união estável em casamento. Eis o objetivo primor
dial do projeto em apreço.

Assim, propomos a complementação do trata
mento dado, pelo Código Civil, à união estável, com
a inclusão de parágrafo único ao art. 1.726, que trata
da possibilidade de transformação da união estável
em casamento.

O projeto estabelece, ainda, alteração do art. 67
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de
Registros Públicos, com o acréscimo de dois parágra
fos, os quais, respectivamente, eximem a obrigação
de afixação de proclamas ou publicação da imprensa
sobre a conversão da união estável em casamento civil
e define que, apresentados os documentos exigidos
e comprovada a união estável, o oficial competente
deverá expedir a certidão de conversão da união em
casamento civil.

A ratio das modificações no novo Código Civil e
na Lei de Registros Públicos é única: uma vez que a
união estável configura-se em convivência pública, con
tínua e duradoura, com vistas à constituição de família,
a necessidade de averiguação pública da existência
de condições suspensivas à celebração da união fica
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prejudicada em razão da já notória condição do casal.
É de notar-se que, para além dessa consulta popular,
os autos do pedido de celebração do casamento ci
vil são enviados, de ordinário, a órgão do Ministério
Público, para verificação de existência de motivos de
impugnação.

Por esses motivos, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para a conversão deste projeto de lei
em norma jurídica.

Sala das Sessões, 1 dezembro de 2005. - Depu
tada Laura Carneiro, PFURJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.189, DE 2005
(Da Sra. Kátia Abreu)

J~ltera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a ex~

perim.e~tação, a produção, a embalagem e
rotula!~em, o transporte, o armazenamento,
a com1erbialização, a propaganda comercial,
a utili~~a~ão, a importação, a exportação, o
destino ~inal dos resíduos e embalagens, o
registJrO!, a classific~ção, o controle, ains
peção eja fiscalização de agrotóxicos, seus
compcnlentes e afins.

De:spacho: Apense-se ao PI-
3125/:;wbo.

Jl~preciação: Proposição Sujeita ÀAprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º-A. O registro de agrotóxicos equi
valentes iou genéricos, para todos os fins aque
se refere o art. 3º desta Lei, seráefetuado de

I

forma si~plificada, observadas as seguintes
condições:

I -o registro de agrotóxicos equivalen
tes ou genéricos, inclusive a identificação de
equivalência, será de competência exclusiva do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast'eci
mento, dispensado o exame de exigências re
lativas às áreas de saúde e meio ambiente;

11 -'a concessão do registro simplificado
dar-se-·á i mediante requerimento do interes
sado, acbmpanhado de laudo técnico, emiti
do por p~ofissional responsável, que ateste a
equivalência do produto a outro já registrado
no País;

1111 - no caso de registro para importa
ção, sE~rá exigida a comprovação de registro
no país de origem;

IV - o órgão registrante terá o prazo má
ximo de sessenta dias úteis, contados a partir
da data de aceitação do requerimento, para
decidir quanto à concessão do registro a que
se refere o caputdeste Artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por
equivalente ou genérico o agrotóxico que contém com
ponentes em domínio público, e que:

1- se produto técnico: apresenta o mes
mo ingrediente ativo que outro produto técnico
járegistrado, cujo teor, bem co:v'0 o conteúdo
de impurezas presentes, não variem a ponto
de alterar seU perfil tbXicológibo ou ecotoxi
cológico;

11 -se produto forrnulado:quando com
paradoaoutroprod~toformulado já registrado,
possui a mesmaihdi9açãod~ Uso, produtos
técnicos equivi::dentes entre 'si,a mesma com
posição qualitativa écuj~ variaç~oquantitativa
de seus componentes não ol~ve a expressar
diferença no perfil toxic6logicoeecotoxicoló-

I. ..•. ..•. '
gico frenteaó do produto em referência.

§ 2º Para fim do regÚ;trb de a'gtôtóxicos equi
valentes ou generico~,nãdséexigir~!d'Registro Es
pecial Temporário- RET'previsto no :§ 1º do art. 3º

I I, I

desta Lei.
§ 3º O órgão registra.nte, em ca.sode impossibi

lidade de cumprir op:raioa guese refere o inciso IV
do caput déste Ar1igÓ,médi~nte justificação funda
mentada, ppderá:

1- estender olreferido prazo por, no má
ximo, outros sessenta.. dias úteis; ou

I' .:" ,I,' 'I' , ,

11- conceder registro provisório do pro-
duto, com' validade máxima de trezentos e
sessenta diás, (NR) ,

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

JlJstificação

Em recentes Audiêrlci~s Públicas realizadas pela
Comissão de Agricultura, ~ecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da :Câmara dos Deputados,
foram debatidas questões envolvendo o custo da pro
dução agrícola no Bra.sil e o endividamento dos pro
dutores rurais. Chamqua at'é~çãodos participantes o
elevado preço de comerCialita.ção dos produtos fitossa
nitários ou agrotóxicos' noBrasil, que compõem parcela
significativa do custo de pr~dução da agricultura. Na
Audiência, o principal argurh~nto utilizado pelos repre
sentantes das indústriás par~justificarem a pratica de
preços elevados, prinCipalmente quando se compara
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o preço de um mesmo produto no mercado brasileiro
com o que é praticado no mercado argentino, foi o de
que no Brasil a morosidade na tramitação do processo
e o custo excessivamente elevado dos registros que
são previstos e exigidos pela Lei nº 7.802/89 e regu
lamentados pelo Decreto nº 4.074/02, elevam o custo
de produção.

Administrado pelos Ministérios da Agricultura,
Saúde e Meio Ambiente, o registro é necessário, nos
termos da Lei 7.802/89 (Lei de Agrotóxicos), para a
realização das atividades de produção, importação,
exportação, comercialização e utilização de qualquer
agrotóxico. Mas, a tramitação do processo é complexa,
onerosa e lenta e muitas vezes as exigências proces
suais são irrelevantes quando não descabidas, Como
exemplo, pode-se citar o caso de registro de produ
to formulado equivalente. Se comparado com outro
produto formulado já registrado, este produto possui
a mesma indicação de uso, produtos técnicos equi
valentes entre si, a mesma composição qualitativa e
variação quantitativa de seus componentes não dife
rente no perfil toxicológico e ecotoxicológico frente ao
do produto em referência. Mas, o registro é demora
do e custoso. Mais difícil ainda e até inexplicável, é a
morosidade em processo de registro que envolve um
produto similar, o chamado genérico, que é uma có
pia de um produto original já registrado no Brasil, cuja
patente já é de domínio público.

As dificuldades com o registro aplicam-se também
a importação desses produtos. Um exemplo pode ser
ilustrado com a demora no processo de internaliza
ção do acordo comercial do Mercado Comum do Sul
- MERCOSUL para a livre circulação de defensivos
agrícolas, substâncias ativas grau técnico e suas cor
respondentes formulações, que constam de listas que
foram elaboradas de comum acordo pelos Estados que
integram o MERCOSUL.

Esse acordo, que teve sua primeira lista de subs
tâncias publicada em 1996, até hoje é objeto de con
trovérsia. A exigência de procedimento moroso e dis
pendioso para o registro de importação, afasta o inte
resse dos investidores e prejudica qualquer iniciativa
para melhorar a concorrência no mercado interno de
produtos fitosanitários.

Em novembro de 2001, a República Argentina
comunicou ao Diretor da Secretaria Administrativa do
Mercado Comum do Sul- MERCOSUL a decisão do
Governo da República Argentina de iniciar o procedi
mento arbitral previsto no Capítulo IV do Protocolo de
Brasília para a Solução de Controvérsias, parte inte
grante do Tratado de Assunção, contra a República Fe
derativa do Brasil com relação à seguinte controvérsia:
Obstáculos à entrada de produtos fitossanitários argen-

tinos no mercado brasileiro, devido a não incorporação
da Resoluções GMC nº 48/96,87/96.149/96, 156/96
e 71/98, o que impede a efetiva entrada em vigência
no MERCOSUL.

O procedimento arbitral iniciado, resultou no Lau
do do Tribunal Arbitral "Ad Hoc" do MERCOSUL, de 19
de abril de 2002, que decidiu:

"Por tudo o exposto e em conformidade
com o estabelecido no Protocolo de Brasília
para a Solução de Controvérsias e seu Re
gulamento, no Protocolo de Ouro Preto e nas
demais normas e princípios de direito inter
nacional aplicáveis, este Tribunal Arbitral "ad
hoc" chamado a deliberar sobre a controvérsia
apresentada nestes procedimentos, RESOLVE
POR UNANIMIDADE:

I - Declarar que a República Federativa
do Brasil está em uma situação de descum
primento com relação à obrigação imposta
pelos Artigos 38 e 40 do Protocolo de Ouro
Preto e à incorporação em seu ordenamento
jurídico interno das disposições contidas nas
Resoluções GMC Nº 48/96, 87/96, 149/96,
156/96 e 71/98.

11 - Dispor que a República Federativa
do Brasil deverá, em um prazo máximo de 120
dias contados a partir da data de notificação
do presente laudo, incorporar a seu ordena
mento jurídico interno as Resoluções GMC
Nº 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/9 8, e,
se for necessário, adotar as medidas e ditar
as normas jurídicas internas que garantam a
efetiva aplicação destas normas, sem prejuízo
de seu direito a aplicar, nos casos concretos e
específicos em que tal medida couber, as res
trições autorizadas pelo Artigo 50 do Tratado
de Montevidéu de 1980.

111- Dispor que as custas e custos deste
procedimento arbitral sejam pagos da seguin
te maneira: cada Estado Parte se encarregará
das despesas e honorários ocasionados pela
atuação do Árbitro por ele nomeado. A com
pensação pecuniária formada pelos honorários
e gastos do Presidente, e os demais gastos do
Tribunal serão pagos em montantes iguais por
ambas as partes. Os pagamentos correspon
dentes serão realizados pelas partes através
da Secretaria Administrativa do MERCOSUL
dentro dos 30 dias posteriores à notificação
deste Laudo. Cada parte arcará com as cus
tas por sua ordem.

,----------------,---------------------------"~~.....~,~.
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IV - Dispor que as atuações da presen
te instància sejam arquivadas na Secretaria
Admin,istrativa do MERCOSUL.

Dispor que, em conformidade com o Artigo 21.2
do Protocolo de Brasília, as Partes têm 120 dias para
cumprir o que determina o presente Laudo Arbitral.

Esta decisão deverá ser notificada às Partes por
intermédio da Secretaria Administrativa do MERCO
SUL e logo publicada:'

Sobre esse acordo do MERCOSUL, o Ministro de
Estado' das Relações Exteriores - MRE, Celso Amo
rim, em resposta a Requerimento de Informações nº
2.198/05, reconheceu .que o·Laudo Arbitral é obrigatório
e que deveriam .ser tomadas ~s medídas necessarias
para a .suaimplementação. Segundo Celso Amoriin,
autorid'i'déS ar9l?ntinas afirmaram,em recente reunião,
que o Brasil aindanão cumpriu, de maneira integral
e efetiva; as cóhtlusões do Laudo Arbitral, e que per
sistem, portan1:(),~ ósoDstãculos ao cOmércio bilateral
dos produtosfit()s~anitâl"ibs.Objeto do.acordo. o. Mi
nistr? informou,a'inda que o Ministério do Desenvoh:li
mentolndÚstria::eCom'ércioExterlor ~MDle realizou
mediante alJisqeoflcids,cohsultas sebreo assú~t~
junto à Anvisa, Ministél-idtlá~gric(Jltura, Ministério da
Saúde, MinistéHodo Méi? .Ambiente.eC6mitê Tªcni
co d~ Assessoramentdpa~aÁgrotáxicos: q~esão8s
órgãos responsáveis pelqil1.corporaçãodessasndr
mas do MERCOSUL efQiih~ormado~ue asnohnas
interdalizadaSI3~1()'8rasil.Miis,e~tas 'ihtormaçÕ~sfo
ram novamenfê'~~~~ti~n~Ci~~pe,I.é:ll'\rgentina, qu~'já
manifestou sua disposiçãóde abrir 'nova controvérsia
sobre o tema. " . .

Sobre 9 assunto prazo e custo do registro,o Mi
nistério daAgriculfl!.lra,em resposta a Requerimento
delnformâçõés .n~2.919/05;manifestou-se mas de
forma Mosatis~t~ria.Todavia, posici()nou~sef~vo
rávelà'eliminac(ãp(]las!restriçõés para a obtenção de
registros, sempréjúdicar os aspectos de qualidade e
segurança, Recdnh'ec~uqué 'o diferencial de preços
dos prod utosfitos~anitáriosprati6ados no Bra~ilcom

relaçãoaos pt~~ços 'pr~ticad6~ nos demais países do
MERCOSUL che:gaa rtlais:dé 30%.

Considerando~sinform~ções até aqui apresen
;;;.d~s, re~taclar6 que a ?ituaçãoexige uma solução
raplda, Visto que;a relevânciaec0nômica e social da
matéria, não só: pEua osiP~odutofes rurais mas também
para a populaçáo em geral, é.evidente.

O mercado ,rUundialde produtos fitossanitários
envolve cifras de bi.lhões ~edólares por ano. Na Amé
rica Latina, que é lJl'n mercado em expansão, em 1999,
foi de US$ 4,9 bil~ões e no BrilsiI de US$ 2,32 bilhões.
O Brasil é oprincipa:l mercadolatiho americano,parti
cipando com quase 50% dasvendas totais. Em 2004,

o mercado brasileiro foi de quase US$ 4 bilhões. O
mercado destes produtos fitossanitários tem caracte
rísticasde mercado oligolipolizado. Em 1999, apenas
10 empresas dominavam por 80% das vendas totais
da América Latina. Atualmente, no Brasil, a oferta é
ainda muito concentrada, sendo que 5 empresas do
minam 60% do mercado e as 10 maiores detém 90%
das vendas. Portanto, cabe ao Poder Público a remo
ção de obstáculos à livre concorrência, principalmente
quando ocorre elevação deicustodos produtos e con
centração de podereconômico em setores específicos
da economia.

() registro simplificadoerlVolverá apenas produ
tos fiMssanitários compalente em domínio público
que já tenharegistro noBrasil~ Pottanto, não compro
meterá 6nível de segurança que é necessário manter
no setor.

Dessa forma; e considerando ainda que os Mi
nistérios da Saúdeedo MeiO Ambiente participam do
propesso deregisúod~pro~uto formulado já registra
do,pode-se cbncluir:qúe o processamento do registro
explusiVqrnente pelO N1inisté/-ioHa Agricultura, Pecuária
e.t;\b~st~cimento-::MA.PA,d~ramaior agilidade ao pro
cesso ,e:em n~da'prej'udi~atá: a,segurança do setor.

8iantedasarguIJ)entaçõesacimaapresentadas
resta daroqlJrés~~:Pr9jeto(de Lei ,que objetiva conferi;
:maiorélQili?él~e'~()I:próê~ssqde:registropara agrotóxi
cos ~enériCos"aUfl7erital;ld()laconcorrêhCia reduzindo
c8btosd?p(o?UÇ~P;'fb~talec~e~doacümpetitividade da
agricultura:bràsile,i'r~.,:gé~nl:l()maiS rend~e mais em
prego n6Gél~pp;~~v~'~Jràva:l'iéld()e, com urgência,
apro\t~d(jpelo" Rar'l~m13ht().tN~d6néil

~al~~?~I~é~~?~s;:~'njlI1~de'n6vembro de 2005.
- [)ep'l!Jt9-daKá~ia':~~feu ,RFLJIQ.

~.,.::FI()J.,E.;.·.·.T.,.. O.·".D.. '..E.:.. L.·.EI,N.·II .. º. 6.~2.f.3., D.E'2005
I ",', '::1,,1:";"1.:, ",1,1"","'" ,"," , , I ,1'1' i "

... . (f.?6 S'r;iFEmlandp ide 'iFabinho)
1.::-, ',' ,:': ,-( ~ ,.': '::.;" ,",I :~

....Ins~it~illagin~sti(;a:Iaboral como prá-
tica 6I)ri:g~~?riaen1tc)~'a~asempresasque
.~e~erv~IY~M:ath/ida~~s'q'uegeremesforço
flslc9 repetltlyb. . ..

'[)es~'ach'o: ; 'Apense-se ao PI nº
4347/199'8': ..

J\pr~ciação:Proppsição Sujeita à Aprecia
ção ConclUsiva pelas dómi~ões - Art. 24 lI.

O Congresso Nacional decr~ta:
Art. 1º Fica instituída a ginástica laboral como

prática obriga~ária em todas as empresas, públicas ou
privadas, estabelecidas emterritário brasileiro, que te
nham, entre suas atribuições, atividades profissionais
relacionadas a:

" - entrada dedados via computador;
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11 - digitação ou datilografia que preen
cham mais de cinqüenta por cento da jornada
diária de trabalho;

111- mecanografia;
IV -linhas de montagem em geral; e
V - outras atividades que envolvam es

forço repetitivo.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, ginástica laboral
é a seqüência de exercícios de alongamento destina
dos a distensionar os principais grupos musculares
exigidos nas atividades profissionais.

Parágrafo único. De caráter preventivo, a ginástica
laboral visa à diminuição do acometimento de doenças
ocupacionais nos trabalhadores que desenvolvam ati
vidades relacionadas nos incisos do art. 1º.

Art. 3º As pausas nas atividades laborais, com
duração de dez minutos, destinadas à realização de
exercícios de alongamento, deverão ocorrer, no máxi
mo, a cada duas horas de trabalho.

Parágrafo único. Os prestadores de serviço, fun
cionários de empresas que prestem serviços tercei
rizados e trabalhadores correlatos, submetidos às
atividades previstas nos incisos do art. 1º, também
participarão das pausas para a realização da ginás
tica laboral.

Art. 4º Nas empresas em que o serviço não pu
der ser interrompido, deverá ser implementado rodí
zio, dividindo-se o corpo funcional em quantas turmas
forem necessárias, desde que respeitado o período
máximo de trabalho para a realização de pausa, pre
visto no art. 3º.

Parágrafo único. As pausas não serão acrescidas
no final da jornada de trabalho, sendo consideradas
como período efetivamente trabalhado.

Art. 5º A ginástica laboral deverá ser ministrada
por profissional graduado em Educação Física, de
vidamente habilitado para aplicar e supervisionar os
exercícios de alongamento das estruturas corpóreas
exigidas nas ações inerentes ao trabalho. desenvolvida
no âmbito do local de trabalho.

§ 1º Para cada grupo de vinte funcionários que
desenvolvam as atividades previstas nos incisos do
art. 1°, deverá ser contratado um estudante do curso
de graduação em Educação física, em sua terça fase
final, na condição de estagiário, sem vinculação em
pregatícia formal, desde que comprove pertencer ao
corpo discente de estabelecimento de ensino superior
credenciado pelo Ministério da Educação.

§ 2º As sessões de ginásticas laboral deverão ser
desenvolvidas no âmbito da própria empresa.

Art. 6º Os demais funcionários que não se en
quadrem nas atividades previstas nos incisos no art. 1º
poderão, a critério da direção da empresa, participar

das atividades de ginástica laboral, como forma de inte
gração e estímulo para o aumento da produtividade.

Art. 7º Os empregadores que tiverem funcionários
enquadrados nas atividades previstas nos incisos do
art. 1ºdeverão manter nos registros individuais de seus
funcionários o controle de freqüência às atividades de
ginástica laboral oferecidas pela empresa.

§ 1ºO funcionário que, enquadrado nas atividades
previstas nos incisos do art. 1º, não quiser participar
das atividades de ginástica laboral oferecidas pela em
presa deverá preencher declaração isentando a em
presa das implicações legais advindas da ocorrência
de casos de doenças ocupacionais, após três meses
da vigência desta lei.

§ 2º Para a implicação legal de que trata o pará
grafo anterior, deverá haver a comprovação do nexo
causal, referente à enfermidade diagnosticada e as
atividades profissionais desenvolvidas pelo funcioná
rio acometido.

Art. 8º As empresas que não possuírem Comis
são Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA de
verão constituir comissão formada por funcionários e
pela direção da empresa, com o objetivo de zelar pelo
controle da qualidade, da realização e da freqüência
das sessões destinadas à prática da ginástica laboral,
adequadas ao tipo de atividade laboral exercida pelo
corpo funcional.

Parágrafo único. As atribuições devidas à comis
são citada no caputestarão a cargo da CIPA, quando
essa estiver formalmente constituída no âmbito da
empresa.

Art. 9º As empresas que não instituírem a gi
nástica laboral, quando exigível pelas suas ativida
des laborais, previstas nesta lei, arcarão com o ônus
trabalhista e previdenciário, caso haja a comprovação
de nexo causal entre a atividade desenvolvida na em
presa e a doença diagnosticada como pertencente ao
grupo das Doenças Osteo-musculares Relacionadas
ao Trabalho (DORT).

Art. 10. A fiscalização das medidas contidas nesta
lei ficará a cargo das instituições públicas relacionadas
às atividades trabalhistas e de saúde pública.

Art. 11. O Instituto Nacional de Seguridade Social
estipulará alíquotas diferenciadas para as empresas que
se enquadrarem nos dispositivos previstos nesta lei.

Art. 12. Esta lei entra em vigor 120 dias após a
sua publicação.

Justificação

A crescente utilização de equipamentos de infor
mática vem demonstrando a inadaptabilidade do ser
humano no trato com essas máquinas, que, introduzi
das nas atividades trabalhistas com o intuito de facilitar
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os processos desenvolvidos pelos trabalhadores nos
diversos segmentos produtivos, acabaram revelando
sua face negativa ao causar diversos distúrbios orgâ
nicos, quando da sua utilização inadequada.

A principal razão dos malefícios causados pelos
computadoreS está na extrapolação dos limites corpó
reos. Pausas mgulares, principalmente nas atividades
de entrada de dâdos em computador, são necessárias
para a manutenção da homeostase(equHíbrio orgâni
co), fundamental para a manutenção das atividades
corpóreas em um nível de esforço razoável, que não
exceda as possibilidàdes articulatórias normais.

A Constituição Federal, sabiamente, prevê em
seu art. 7º, inciso XXII, a "redução'dosriscos inerentes
ao trabalho, por meio de nmmasdesaúde, higiene e
segurança:' Poutofbi feito, em nível governamental,
para o cumprirnehtodesseessencial ditame constitu
cional. A falta de UrhalegislaçãofeCleral nessa área
expõe milhões ,de trabalhadores a6 risco de acometi
mento dasdoenças'ocüpa,êionais;

Empresas que já utilizám aipausa durante suas
atividades profissi0naiSe)(peri~entam 6 aumento da
produtividade, aliado a umá.grànderedução na taxa
de absenteísn10; maior interação social entre seus
funcionários e, principalmente,arnelhora incontestá
vel da qualidade de vida de seus profissionais, fator
preponderante na.~elhora da relação entre emprega
do e empregador.

Contand(~ com a compreensão dos nobres' pa
res, na defesa de tão importante norma, promotora
de ações de prevenção aos males causados à nossa
população tratlalhadora, reitera.mos nossos pedidos
de apoio a essa causa essencial aos profissionais;das
mais variadas.classes do cenário naCional.

Sala das sessões, 2:1 de novembro de 2005.
- Deputado Fernando de Fabinho.

PROJETO DE.LEI Nº 61217, DE 2005
~DO Sr. MarcusVicente)

A.ltera o art. 20 datei nº 8.036, de 1990,
para ampliar o uso dos depósitos do FGTS
na conlta vinculada d~trabalhador,para pa
gament,? de ·prêstações habitacionais.

[Jlespacho: Apense-se ao PI nº
3.439/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Cdnclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso V do art. 20 da Lei 8.036, de 11

de maio de 1990, passa a viger com a seguinte re
dação:

"V - pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH), desde que:

o mutuário conte com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS,
na mesma empresa ou em empresas dife
rentes;

o valor do abatimento atinja, no máximo,
80 (oitenta) por cento do montante da pres
tação"(NR)

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

Justificação

A alteração que propomos na atual redação do
inciso V do art. 20, da Lei n.º 8.036, de 1990, tem como
objetivo simplesmente retirar o entrave que limitava o
uso do depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na cônta vinculada do tra.balhador para
pagamento de prestações de imbveis adquiridos pelo
Sistema Financeiro de Habitaçãq. A atual legislação já
permite esse tipo de uso dddepositos do FGTS, mas
condicionava-o ao perípdO êle doze meses e subordi
nava a continuidade da titilizaçãb dessa verba a uma
autorização do órgão op~raCl&r. Cbm a aprovação desse
Projeto o acesso a esse bi~hefídio ficará facilitado. O
trabalhador poderá usarollsbuRGTSpelo tempo que
necessitar, sem.necessidade ae! subordinarcse a limi
tações que entravam oatesso ~ casa 'própria.

Trata-se de mat~ria ~e grande interesse social,
pois irá beneficiar um gra,rlaenUmero de trabalhado
res, aléríl de ampliEir'? ace~~oà basa própria, que é o
grande Sonho de todo brésileiro~'

Em razão diss8;teirriús,a;justa expectativa de
contar como a.poiod.e:Ii~$sbs pares para aprovação

I J: ~ ,,,11 I II
deste importante Projeto 'de! Lei.'

Saladas8ess5es,êrh21 de novembro de 2005.
- Deputado Marcus"icenlê.

PROJETO DE uh!!~º 6.220, DE 2005
(Do Sr. Rul)ens.Otoni)

I'i,

Insere o parãgrafo 42 no art. 2º da Lei
nº 11.097, de 13'!!de janeiro de200S, que
dispõe sobre a in~rodOção do biodiesel na
matriz energética: braSileira.

Despacho: Apense-se ao PI nº
5.690/2005.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 2º da Lei 11.097, de 13 de janeiro
de 2005, passa a vigorar acrescido do parágrafo 4º,
com a seguinte redação:

"Art.2º .

§ 4º Pelo menos vinte e cinco por cento do
volume de biodiesel, necessário para se atingir
o percentual mínimo obrigatório estabelecido
no caput deste artigo, deverá ser fabricado na
região Centro-Oeste, a partir de no mínimo
cinqüenta por cento de matérias-primas pro
duzidas pela agricultura familiar".(NR)

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

Justificação

Em dezembro de 2004, o Governo Federal lançou
o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel.
A partir desse lançamento, foi discutido e estabeleci
do o marco legal para a produção e comercialização
desse biocombustível.

Esse marco legal compreende, entre outras nor
mas, a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, a Lei nº
11.116, de 18 de maio de 2005, e o Decreto nº 5.297,
de 6 de dezembro de 2004.

A Lei nº 11.097, dv 13 de janeiro de 2005, intro
duz o biodiesel na matriz energética brasileira, sendo
fixado em 5%, em volume, o percentual mínimo obri
gatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comer
cializado ao consumidor final, em qualquer parte do
território nacional.

O prazo para atingir esse percentual é de oito
anos. Contudo, é de três anos o período para se utili
zar um percentual mínimo obrigatório intermediário de
2%, em volume. No entanto, esses prazos podem ser
reduzidos, conforme resolução do Conselho Nacional
de Política Energética - CNPE.

O Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004
cria o selo "Combustível Social". Esse selo será con
cedido ao produtor de biodiesel que promover a inclu
são social dos agricultores familiares enquadrados no
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF que lhe forneçam matéria-prima
e que comprovar regularidade perante o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

Para promover a inclusão social dos agricultores
familiares, o produtor de biodiesel deve:

1 adquirir de agricultor familiar, em parce
la não inferior a percentual a ser definido pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, maté
ria-prima para a produção debiodiesel;

2 celebrar contratos com os agricultores
familiares, especificando as condições comer
ciais que garantam renda e prazos compatíveis
com a atividade, conforme requisitos a serem
estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvi
mento Agrário; e

3 assegurar assistência e capacitação
técnica aos agricultores familiares.

O selo "Combustível Social" poderá, com relação
ao produtor de biodiesel, conferir direito a benefícios de
políticas públicas específicas voltadas para promover
a produção de combustíveis renováveis com inclusão
social e desenvolvimento regional e ser utilizado para
fins de promoção comercial de sua produção.

Embora tenha se beneficiado de um processo
nacional de desconcentração, a Região Centro-Oes
te assumiu uma trajetória específica, marcada pelas
políticas direcionadas ao fortalecimento econômico do
entorno de Brasília e pela própria lógica da expansão
da fronteira agrícola, que se tornou possível pelo de
senvolvimento da rede de transportes.

Nesse processo, e mais especificamente a par
tir da década de 90, a Região contou, entre os instru
mentos propulsores de seu desenvolvimento, com o
papel do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, que foi criado pela Constituição
Federal de 1988, juntamente com os Fundos Cons
titucionais de Financiamento do Norte - FNO e do
Nordeste - FNE.

Esses instrumentos visam a apoiar e incentivar,
por meio da oferta de crédito para investimentos, a
taxas subsidiadas, seus setores produtivos, especial
mente os que não têm acesso ao mercado financeiro
tradicional, visando contribuir para a geração de renda
e emprego regionais e para a expansão de sua capa
cidade produtiva.

A melhoria das condições socioeconômicas do
Centro-Oeste brasileiro pressupõe a implementação
de ações no combate à pobreza da população da Re
gião, previstas nos Programas de Desenvolvimento
do Centro-Oeste e Desenvolvimento Sustentável da
Região Integrada do Distrito Federal e Entorno.

A partir dos anos 70, a Região Centro-Oeste pas
sou a ter importância na produção nacional de soja,
importante oleaginosa para a produção de biodiesel.
Essa Região, que era responsável por apenas 2% da
produção brasileira em 1970, passou para 20% em
1980 e 40% em 1990. A produção doméstica seguiu
com a consolidação da produção de soja na Região
Centro-Oeste, que na safra de 2003 respondeu por
45,6%, seguida pela região Sul, com 40,5% da pro
dução total de 52 milhões de toneladas.

------------------~-------_.....__._-,------ -----_.---",.
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A oferta de cultivares adaptadas à região do cer
rado e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas
à rotação de culturas e ao manejo da fertilidade e dos
sistemas de preparo de solo contribuíram para a ob
tenção de altos rendimentos de grãos.

Somente no cerrado, mais de 200 milhões de
hectares improdutivos foram transformados em áreas
potenciais para0 cultivo agrícola, sendo possível a uti
lização imediata, sem limitações ecológicas ou edafo
climáticas, de SOmilhões de hectares para a produção
de soja e outras oleaginosas.

Além da sojá, o algodão pode ser outra impor
tante cultura pa:ra a produção de biodieseJ no Centro
Oeste. O Estado do Mato Grosso; o maior produtor de
algodão do País, produziu na última safra mais de 312
mil toneladas de algodão em pluma. A cotonicultura
desenvolvida no cerrado, nos últimos quinze anos, já
responde por E~5% de toda a produção brasileira.

A exploMio da cultura do cÜgodão no cerrado
do Centro-Oes.te é conseqüêhciá de uma junção de
fatores, incluindo clima, solos planos e pessoas em
preendedoras.

Ressalte-se, contudo, que o potencial de produção
de biodiesél na Região Centro-Oeste não se restringe
à soja e ao algodão. Nessa Região também pode-se
produzir biodiesel a partir de outrasoleaginosas, tais
como pinhão manso, girassol, nabo forrageiro, baba
çu e mamona.

Assim; apresentamos o presente Projeto de Lei
como objetivo de se incluir a Região Centro-Oeste en
tre as regiões incentivadas para a produção de biodie
seI, haja vista a grande relevância do tema para essa
Região e para o País. E por se tratar de um assunto
que podefixar I) agricultor familiar através da geração
de renda e emprego, conto com o apoio dos ilustres
colegas parlamentares para a aprovação desta pro
posição.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2005.
- Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI Nº 6.221, DE 2005
(Do Sr. Rubens Otoni)

Institui o Cadastro Nacional de Fontes
Radioélltivas.

Despacho: Apense-se ao PI nº
2.751/~~003.

Alpreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Cadastro Nacional de

Fontes Radioat,ivas.

Art. 2º Todos os aparelhos que utilizem fontes
radioativas, seladas ou não-seladas, existentes no
Território Nacional, devem fazer parte do cadastro
mencionado no artigo 1º, com exceção daqueles que
contenham fontes radioativas consideradas isentas de
licenciamento pelo órgão responsável pela radioprote
ção e segurança nuclear.

Art. 3º As informações contidas no cadastro de
verão ser suficientes para caracterizar cada aparelho
e a respectiva instalação radioativa.

Parágrafo único. Parácada aparelho, serão re
gistradas as seguintes informações, entre outras con
sideradas relevantes pelo órgão responsável pelo ge
renciamento do cadastro:

)- o tipo de fonte radioativa utilizada;
II - sua aplicação;
111- sua localização;
IV - as medidas de radioproteção indivi

duais e coletivas adotadas;
V - a sih.lação; e a programação das ma

nutençõespériódicas necessárias;
VI -identificação do proprietário e do

responsávelp~16aparelho;
VII - a éspecifici'tção~a concessão ou

permissão. e da :licença de operação, com os
respectivos prp'zós ~evigência;

VIII ~aperiodicidade de fiscalização
prevista, considerando o tipo de instalação
radioativa;

IX - as não-conformidades relatadas pelo
órgão responsável pela radioproteçãoesegurança
nuclear em:seus procedimentos de fiscalização,
bem como ásrnediclas saneaooras determinadas
e os prazQs'fixadospara quê ,kejam cumpridas;

X - sé definitivamente desativado o apa
relho, a prRgramação fi as condições de arma
zenamento'provisório, transporte e destinação
final dafo'nte radioa:tiva nele utilizada.

Art. 4" Asinfórma.ções que constituírem o cadas
tro serão públicas.

Art. 5º As informações cadastrais deverão ser atu
alizadas, no mínimo, a cada doze meses, lou quando
da realização de procedimentos de fiscalização efe
tuados pelo órgão responsável pela radidproteção e
segurança nuclear.

Parágrafo único. O responsável pelo aparelho
deverá informar ao órgão gestor do cadastro qualquer
mudança que implique alteração de dados cadastrais,
dentro do prazo máximo de quinze dias após ocorrido
o evento.

Art. 6º Esta lei entra em vigor noventa dias após
sua publicação.



59416 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

Justificação

O Brasil possui milhares de fontes radioativas que,
se não forem utilizadas, armazenadas e desativadas
de forma adequada, representam sério risco para a
população e para o meio ambiente.

Consideramos que o dramático acidente de Goi
ânia deveria ter sido suficiente para que todas as pro
vidências necessárias fossem tomadas, a fim corrigir
as falhas que permitiram sua ocorrência.

Entretanto, entendemos que muitas medidas
preventivas ainda precisam ser adotadas para evitar
que semelhante tragédia volte a acontecer em nosso
País.

Em nossa avaliação, a primeira e essencial etapa
para adquirirmos total controle sobre os riscos inerentes
a atividades essenciais, como a medicina nuclear, é ter
pleno conhecimento de quais são as fontes radioativas
que possuímos e onde elas estão localizadas. Para
isso, é necessária a criação de um cadastro nacional.
público, com atualização compulsória, que contenha
as principais informações sobre cada fonte radioativa
que necessite de licença para operar.

Decisão proferida pelo Tribunal de Contas da
União - TCU, no ano 2000. demonstrou que o cadas
tro administrado pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear - CN EN não estava atualizado nem completo.
Segundo relatório da equipe responsável pela auditoria.
o confronto entre o cadastro da CNEN e o Cadastro de
Pagamento do Sistema Único de Saúde revelou que
45% das instituições que receberam pagamentos do
SUS pela prática de medicina nuclear não constavam
do cadastro da CNEN. Da mesma forma, 47% daque
las pagas pela prática de radioterapia também não
constavam dos registros da CNEN.

Em pronunciamento posterior daquela Corte de
Contas, resultante do acompanhamento do cumpri
mento da decisão inicialmente mencionada, não ficou
evidenciado que a situação se tenha resolvido.

Trata-se de um quadro bastante preocupante, que
precisa ser imediatamente alterado. Por essa razão,
conto com o apoio dos ilustres colegas parlamentares
para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2005.
- Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI Nº 6.224, DE 2005
(Do Sr. Ademir Camilo)

Altera a Lei nº 8.989, de 23 de feverei
ro de 1995, para estender a isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados aos
veículos utilizados no transporte escolar e
no transporte alternativo de passageiros,
nas condições que estabelece.

Despacho: Apense-se ao PI nº
6.184/2005.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o inciso VI ao art. 1º da Lei

n.º 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art.1º .

VI - os motoristas profissionais autôno
mos que exerçam em veículo de sua proprie
dade as atividades de transporte escolar ou
transporte público alternativo de passagei
ros, desde que obedecida regulamentação
municipal.(NR)

"

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

Justificação

O transporte de passageiros, independente do
público a que se destina, constitui atividade de espe
cial responsabilidade e importância para a sociedade,
uma vez que a locomoção deve atender as condições
de segurança, conforto e higiene proporcionadas a
seus usuários.

Neste sentido, os profissionais condutores preci
sam observar tanto as normas legais do trânsito, como
adequado estado de conservação e manutenção de
seus veículos, apesar do estado de deteriorização das
vias públicas da maioria de nossas cidades.

Os motoristas autônomos exercem fatigante ati
vidade profissional, auferem pequena remuneração,
suportam por vezes a concorrência de empresas na
consecução de seu trabalho e, além disso, não são
alcançados por incentivo fiscal.

No entanto, a atividade guarda similitude com o
transporte individual de passageiros na modalidade de
táxi, que é contemplado há muito com isenção do IPI
na compra de veículo. Também no caso dos demais
transportes de passageiros verifica-se a necessidade
da substituição da frota, com reflexos na indústria na
cional, e a caracterização do bem como instrumento
essencial de trabalho.

As razões expostas são eloquentes para justificar
a adoção de tratamento tributário isonômico para os
veículos destinados ao transporte escolar e o trans
porte alternativo, quando adquiridos por profissionais
autônomos.

~~----~--- ...... ~ ....... "' ...._W7'jlli(I!JIIIIIIllllJm'l;~I&'1J'I-';-
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Pela justiça do pleito, conto com o apoio dos no
bres Pares desta Casa para a aprovação do presente
projeto de lei.

Sala das. Sessões, 22 de novembro de 2005.
- Deputado Ademir Camilo.

PROJETO DE LEI N2 6.226, DE 2005
(Do Sr. Takayama)

Dá nova redação ao inciso VI, do art. 46
da Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
sobre direitos autorais.

Despacho: Apense-se ao PI nº
3.968/1997.

t~preciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

°Congmsso Nacional Decreta.
Art. 1º Esta Lei dá nova redação ao inciso VI, do

art. 46 da a lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1988,
sobre direitos autorais.

Art. 2º O inciso VI, do art. 46 da a lei nº 9610, de
19 de fevereiro de 1988, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 46 ..

VI- a representação teatral e a execução
musical, quando realizadas no recesso fami
liar ou social, em clubes ou associações para
comemoração de aniversários ou fins recrea
tivos, ou ainda eventos promovidos por esta
belecimentos de ensino, igrejas, associaçôes
beneficientes ou sem fins lucarativos ou, para
fins exclusivamente didáticos, não havendo em
qualquer caso intuito de lucro."

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

Justificação

Em relaçào ao direitos autorais, o Brasil é signatá
rio das Convenções de Berna e de Paris, que regulam
a matéria em nível internacional. Entretanto, como um
tratado não tem força de lei e os países são soberanos,
cada um dos signatários tratou de criar uma lei interna
regulamentando o assunto, em apoio ao estabelecido na
convenção internacional, mas adaptando as decisões
a seus próprios usos e costumes. No Brasil, a matéria
está cristalizada na Lei 9.619, de 19.10.98.

Tanto as convenções quanto as leis que regem
direitos de autor tem se baseado na filosofia de que o
criador de alguma coisa é fruto da sociedade e, sem
ela, teria frustrada sua capacidade criadora. Assim,
tem compromissos com essa sociedade e não pode
exercer uma ditadura sobre os demais, objetivando

apenas interesses pessoais e ignorando a função so
cial de sua criação.

Com efeito, foi a sociedade que lhe proporcionou
o conhecimento; o meio em que vive orientou-lhe os
passos para desenvolver as idéias. As escolas, movi
mentos e as experiências de outros que o antecederam
exerceram influência na sua criação.

O autor, por mais hábil que seja, é resultado do
meio e tem, pois, aobrigação responderpositivamente
à comunidade pela estrutura que lhe colocou à dispo
sição e perrnitiu-Ihe chega~ até o ato criativo.

Ninguém, no mundo,! é uma 'ilha. E é por isso
que a Lei Ninguém, no mt.mdo, é uma ilha. E é por
isso que a Lei não concede ao autor um DIREITO, o
que ela lhe concede ,são p!RIVILÉGIOS. O autor tem
a oportunidade usufruir de sua Criação mas não pode
sonegá-Ia aos demais,cblocan~obarreiras·que im
peçam outros de, como elé, chegar ao conhecimento
da história, da evolução tecnológica e artística e do
panorama cultural vigente.

Elyane Y. Abrãoescreveuo livro "Direitos de Autor
e Direitos Conexos", Ediforado Brasil, que recomenda
mos a quemdesej~ se aprofundar no assunto.

O último capítulo dessa obra trataespécificamente
de "Abuso deDireitb,Cóncorrência Desleal e Abuso de
Poder Econômico" e (:fiz, entre outraS coisas:

I' . I

,I , '

"Toda e quâlquer forma de abuso, in-
cluindo as pr(l1icad~spelostitulares de direito
autoral, deve'; ser coibidapelb direito. °direito
cessa onde ó abusp cOrneça.

As exig'ência~do ber")1 comum e os fins
sociais aque!umaleise,dirige devem prevale
cer sobr~ os'direitds individuais na aplicação
da lei pelo JuiZ:'

A garantia constitucional concedida aos titulares
de direitos autorais não pode violar os direitos familia
res bem corno o de entidades sem fins lucrativos que
realizem reuniões decariHer social ou religioso.

Tenho a plena convicção que os nobre pares
apoiarão esta pr()pbsiçã~e;aofinal, com seu aperfei
çoamento, aprovaáldesta medida justa e social.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Takayama, PMDB-PR.

PROJETO DE LEI, NQ 6.~27, DE 2005
(Do Sr. Edinho Bez)

Dispõe sobre dedutibilidade, na apura
ção do imposto de renda da pessoa jurídica,
de pagamento decursos e treinamentos de
empregados da empresa.

Despacho: Apense-se ao PI nº
2.636/2003.
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Pode ser considerado despesa operacional, de

dutível na apuração do imposto de renda da pessoa
jurídica, o pagamento de cursos ou de treinamentos
de seus empregados, desde que vinculados, por seu
conteúdo e finalidade, às atividades, suscetíveis de
serem ou virem a ser exercidas pelo empregado be
neficiário, dentro da empresa.

Parágrafo único. Incluem-se no disposto neste
artigo cursos de nível fundamental, médio, superior
ou de pós-graduação e treinamentos que, de maneira
ampla, contribuam para o aperfeiçoamento profissional
ou humano dos empregados da empresa.

Na regulamentação desta Lei, o Poder Executivo
fica autorizado a fixar um limite de dedutibilidade, de
acordo com o curso ou treinamento.

Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Justificação

Este Projeto de Lei amplia a possibilidade de de
dução como despesa operacional da pessoa jurídica,
na apuração do seu imposto de renda, das despesas
efetuadas com pagamento de cursos e treinamentos
que beneficiem os seus empregados.

Atualmente, a legislação do imposto de renda da
pessoa jurídica permite que sejam deduzidos, como
despesa operacional, os gastos realizados com a for
mação profissional de empregados (art. 368 do RIR/99
- Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), dentro
do conceito de que são operacionais as despesas ne
cessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (art. 299 do RIRl99, com
base na Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).

A presente proposição estende a dedutibilidade
não só para a formação estritamente profissional do
empregado, como também para cursos e treinamen
tos, não só universitários, como de qualquer outra
natureza e nível.

O objetivo é estimular as empresas a realizar
gastos de aperfeiçoamento de seus empregados, com
abrangência não apenas profissional e imediatista,
como também de caráter integral do ser humano.

Esse escopo atende à moderna tendência de
ampliar os horizontes das pessoas para além do seu
dia-a-dia e de preparar a mão-de-obra para se tornar
mais versátil e disposta a enfrentar os desafios da mu
dança tecnológica no mercado de trabalho.

Com esta proposição, não se está criando um
novo incentivo ou favor fiscal, mas apenas amplian
do a conceituação do que seja formação profissional

de empregados - já dedutível na apuração do IRPJ,
considerando-a de modo mais amplo e integral, para
atender aos reclamos do desenvolvimento tecnológico
e do progresso humanista do século XXI.

O art. 2º do Projeto autoriza o Poder Executivo a
fixar um limite de dedutibilidade, a fim de se evitar que
empresas inescrupulosas exagerem na liberalidade
de pagamentos de cursos, com a intenção de reduzir
ou eliminar seu lucro contábil e, portanto, o imposto
de renda devido. Possíveis tentativas de fraude já têm
sanção prevista na legislação em vigor.

Espero contar com o apoio de nossos eminentes
Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Edinho Bez.

PROJETO DE LEI Nº 6.228, DE 2005
(Do Sr. Carlos Souza)

Altera o inciso 111 do parágrafo único
do art. 163 e o § 6º do art. 180 do Decre
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal.

Despacho: Apense-se ao PI nº
3.763/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o inciso 111 do parágrafo único

do art. 163 e o § 6º do art. 180 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Art. 2º O inciso 111 do parágrafo único do art. 163
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal. passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 163 .
Parágrafo único. .. ..

111 - contra o patrimônio da União, de Es
tado, do Distrito Federal, de Município ou de
autarquia, fundação pública, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviços públicos.

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

Art. 3º O § 6-Q do art. 180 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 180 .

§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio
da União, de Estado, do Distrito Federal, de
Município ou de autarquia, fundação públi-
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ca, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviços
públicos, aplica-se em dobro a pena prevista
no caput deste artigo. (NR)"

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

Justificação

Pretende--se, com a presente proposição, ade
quar a redação de disposições do Código Penal à re·
alidade jurídico-constitucional atinente à organização
político-administrativa do Estado brasileiro erigida pela
Constituição Federal de 1988.

Com efeito, tanto acircunstância qualificadora do
crime de dano referida no inciso III do parágrafo único
de seu art 163 quanto a causaespecial de aumento
de pena prevista para o crime de receptação aludida
no § 6º de seu art. 180deveriam contemplar como ob
jeto da tutelapenal, tal comose ora propõe, também o
patrimôniQdo DistritoFedéral, de autarquia, fundação
pública ou ém~resa pública e não somente o patrimônio
da União, deE:stado, de Município•• de sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de servi
ços públic()s, cuja menção já se verifica no texto legal
atualmente vigente. .•..

Além de promover o aperfeiçoarhento de normas
do Código Penal, a medida legislátiva ora proposta te
ria o condão de evitar que pairem quaisquer dúvidas
com fulcro no princípio da legalidade quanto à aplica
bilidade das di:>posições ém tela e que determinam o
agravaméntodlas.penas previstas cios casos em que
o patrimôniodbs entes referidos e ainda não contem
plados na red~çã6àtualmerite e'm vigor for o objeto
dos crimes dei danÓedé receptação~

Dlantéd<:> exposto, wlicitooapoio· dos nobres
Pares para aprovaçãodapresénfe proposição.

Saladas SessÕes, 23 de novembro de 2005.
- Deputado ê~lrlos :SÔUZà..

PRbJETO DE LEfNº 6.231, DE 2005
(Do Sr. Cabo Júlio)

A.lterá a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PI nº
3.968/"1997.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O CongrE~sso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta os §§ 8º e 9º ao art.

68 da Lei nº 9.1510, de 19 de fevereiro de 1.998

Art. 2º O art. 68 da Lei nº 9.61 O, de 19 de feve
reiro de 1.998, passa a vigorar acrescido dos seguin
tes parágrafos:

Art.68 .

§ 8º estão isentos do pagamento dos di
reitos autorais previstos neste artigo os templos
de qualquer culto, nas atividades litúrgicas.

§ 9º nos serviços de sonorização ambien
tai personalizada em locais privados de freqüên
cia pública, o pagamento dos direitos autorais
previstos neste artigo dar-se-á em percentual
calculado com base no valor do contrato de ser
viço, no caso de execução terceirizada.

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

Justificação

As disposições previstas.no art. 68 da Lei 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, têm sido motivo de polê
micas discussões, especialmente no que tange aos
cultos religiosos e a execução de serviço de sonoriza
ção ambiental personalizada. Afim de resguardar os
direitos autorais, mas sem inviabilizarmos as atividades
descritas, propomos alterações naquela lei.

Quanto aos templos, sugerimos que as atividades
de culto, ou seja, aquelas exclusivamente litúrgicas,
sejam isentas do pagamentb de direitosautorais. Isso
se deve ao fato de que'asl músicas executadas são
sempre de natureza religiosa, cuja utilização na igreja
não têm qualquer finalid~déde lucro ou de diversão,
mas de louvor. Outrossim, a. bxecução das músicas nas
dependências da jgreja ::reJgúarda os Gompositores,
pois funciona comdpfopagand~para que os membros
possam adquirir as obrasyeiculadas.

Quanto aos serviços· he:sonorização ambiental
em shoppings,supe~rnêrc~do~, grandes lojas etc, o
problema é que os direitos1autbrais são cobrados de
forma dobrada,tanto.doexecutdr do serviço como do
destinatário. Além disso. os vcilores são baseados na
metragem do ambiente, dé for'ma injusta, pois não se
considera a freqüênciadé pe~sbas e os valores dos
contratos. A isol'1Omia, ries~e caso, não pode ser con
siderada dessa maneira.

Essa forma de cobrança inviabiliza as atividades,
especialmente os serviçosterceirizados de pequenos
empresários. Isso resulta também em prejuízo para os
autores, pois as empresas deixam de realizar a sonori
zação ambiental. Por outro lado, grandes rádios conse
guiram decisões judiciais que garantem o serviço sem
pagamento da taxa aoEscritório Central- ECAD, o que,
de igual forma a cobrança por metragem, mostram-se
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injustas com os autores, que não recebem, e com os
pequenos empresários, que não dispõem de meios fi
nanceiros para pagamentos de processos judiciais.

Modernamente, em vários países, o pagamento
é feito com base no valor do contrato de serviço, do
executor ou do destinatário, conforme for acertado, não
de forma dobrada, como ocorre hoje. Isso garante a
viabilidade do serviço e o respeito aos direitos autorais.
Essa é a forma que propusemos.

Enfim, são essas a razões pelas quais solicitamos
aos colegas parlamentares o apoio e o aperfeiçoamento
da presente proposta, por ser medida justa e necessá
ria para regulamentação dos setores afetados.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Federal Cabo Júlio, PMDB/MG.

PROJETO DE LEI Nº 6.232, DE 2005
(Do Sr. Ivo José)

Altera a redação dos artigos 61 e 62
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
dispondo sobre o voto de eleitores que se
encontrarem fora de seu domicílio eleitoral
no dia do pleito.

Despacho: Apense-se ao PI nº
45/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a redação dos artigos 61

e. 62 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, in
troduzindo o voto do eleitor que se encontrar fora de
seu domicílio no dia do pleito.

Art. 2º Os artigos 61 e. 62 da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 61 .
Parágrafo único. OTribunal Superior Elei

toral disciplinará a hipótese de falha na urna
eletrônica que prejudique o regular processo
de votação.(NR)"

"Art .62. Os eleitores que se encontra
rem fora de seu domicílio eleitoral, no dia da
eleição, poderão votar em qualquer ponto do
território nacional, ou em seções eleitorais
instaladas nos principais aeroportos interna
cionais do mundo.

Parágrafo único. O Tribunal Supe
rior Eleitoral disciplinará o disposto neste
artigo.(NR)"

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se o disposto no art. 62 a partir
das eleições de 2010.

Justificação

Com o projeto de lei que ora oferecemos à con
sideração de nossos dignos Pares, pretendemos pos
sibilitar o voto dos eleitores que, no dia das eleições,
encontrem-se fora de seu domicílio eleitoral, quer no
território nacional, quer no exterior.

Temos ciência de que o sistema atualmente ado
tado para a votação eletrônica não comporta o voto fora
da Seção Eleitoral em que o eleitoral é inscrito.

Para que o maior número possível de eleitores
possam exercer o seu direito maior de cidadãos - a
participação, pelo voto, na escolha dos dirigentes do
País -, concede a proposição, ao Tribunal Superior
Eleitoral, órgão máximo da Justiça Eleitoral, um prazo,
até o pleito de 2010, para que viabilize a votação dos
que se encontrarem fora de seu domicílio.

Com a providência legislativa alvitrada, cremos
estar contribuindo para o aperfeiçoamento de nossas
instituições democráticas.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Ivo José.

PROJETO DE LEI Nº 6.233, DE 2005
(Do Sr. Ivo José)

Dispõe sobre o cancelamento e o adia
mento de bilhetes de passagem do serviço
de transporte público interestadual e inter
nacional de passageiros, em todas as suas
modalidades.

Despacho: Apense-se ao PI nº
1.875/1996.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Esta Lei estabelece regras para o cance

lamento, o adiamento ou a remarcação de bilhete de
passagem do serviço de transporte público interestadual
e internacional de passageiros, em todas as suas moda
lidades, definindo prazos e a possibilidade de cobrança
de multa ou taxa para a remarcação do bilhete.

Art. 2º O bilhete de passagem do serviço de
transporte público rodoviário, ferroviário e aquaviário
interestadual e internacional de passageiros pode ser
cancelado, adiado ou remarcado sem a incidência de
multa até o limite de 3 (três) horas antes do horário
previsto para o embarque.

§ 1º A remarcação do bilhete para outra data fica
sujeita à existência de vaga no dia e horário pretendido.

§ 2º No caso de cancelamento do bilhete, a em
presa prestadora do serviço deve reembolsar ao usu
ário o total do valor pago.

--,--,----------------"',--..._------- ------------------,
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Art. 3º Sendo o cancelamento, o adiamento ou a
remarcação realizados após o limite estabelecido no
caputdo art. 2º, a empresa prestadora de serviço pode
cobrar do usuário multa ou taxa para a remarcação do
bilhete, em valor não superior a 10% do preço pago.

Parágrafo único. No caso de cancelamento, o va
lor da multa pode ser deduzido do total a ser devolvido
pela empresa ao usuário.

Art. 4º A Seção Ido Capítulo 11 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezernbrode 1986, que institui o Código Bra
sileiro de Aeronáutica, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 2.31-A:

"Art; 232-A. O bilhete de passagem do ser
viço de transporte público aéreo de passageiros
pode ser cancelado, adiado ou remarcado sem
a incidência de multa até olimite de 3 (três) ho
ras anltesdo horárioprevisto para o embarque,
no caso de vôos domésticos, e de 4 (quatro)
horas, no caso devôos internacionais.

§ 1º A remarcaçãodobilhete para outra
data fica sujeitaà existêncià de vaga no dia e
horário pretendido.

§ 2º Ultrapassado o prazo limite a que se
refere o caput, a empresa prestado'ra de serviço
pode cobrar do usuário multa ou taxa para a
remarcação do billilete, em valor não superior
a 1O°fc, do preço pago pelo tr~cho.

§ 3º No caso âe cancelamento do bilhete,
a empresa ;prestaàora do serviço deve nilem
bolsar ao usuarioo total do valor pago pelo
trecho, descontado. se for o caso, o valor da
multa ou taxa de que trata o § 2º.

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

Justificação

Não obstante os avanços alcançados, nos últimos
anos, nas relações entre consumidores e prestadores de
serviço, graças ao Código de Proteção e Defesa do Con
sumidor, algumas situações há em que ainda se verificam
abusos. Nessas situações, a parte mais forte na relação de
consumo, em ~leral o prestador de serviço, impõe regras
leoninas à parte mais frágil, em geral o consumidor.

É o que podemos Verificar no caso de cancelamen
to, adiamento ou remarcação de bilhete de passagem
do serviço transporte de passageiros, em suas mais
diversas modalidades. Pode ocorrer que o usuário do
serviço, quando impedido de realizar a viagem por algum
imprevisto, tenha dificuldades para alterar seu bilhete de
passagem, a começar da exigência de pagamento de
multa, muitas vezes desproporcional ao preço do próprio
bilhete. Trata-se de uma situação injusta que, ao nosso

ver, precisa ser corrigida. Com esse propósito, oferece
mos à apreciação da Casa este projeto de lei que, de
forma simples, pretende dar parâmetros para a questão
do cancelamento, do adiamento ou da remarcação de
bilhete de passagem do serviço de transporte de pas
sageiros, em suas diversas modalidades, nas esferas
interestadual e internacional, que são aquelas sob res
ponsabilidade da União, nos termos do que dispõe o
art. 21, inci~o XII, da Constituição Federal.

Em poucas palavras, o bilhete de passagem do
serviço de transporte público rodoviário, ferroviário e
aquaviário interestadual e internacional de passagei
ros pode ser cancelado, adiado'ou remarcado sem a
incidência de multa até olimit~ de três horas antes
do horarioprevistopara 9 embarque. Após decorrido
esse prazo, pode haver a áplicaçãotle multa, desde
que inferior a 10% dopréço'pago pelo bilhete. No caso
do transporte aéreo, o pra:z@ limite paracancelamento
adiamento ou remarcação1é det~ê.s;hOras para vôo~
domésticos e de quatroparavôo~ internaCionais distin
çãonecessáriaparacompátib ilii~r esse limite ~om os
prazo~ de che~kin adot~dos p~l~s.cO"!pahhiàsaéreas,
que são de, respectiyartl~nte,ur:naé duas horas.

Note-se, ai~da,q(J~,alno~marela!iVaao transpor
te aéreo JQi ihseri&l~o ât:n~ito'~oCódigb Brasileiro de
Aeronáutic,a,elTl vi~túde dó GJue cOmandaat~i Comple

mentarnº 75, d~ 2??e .fevlr~iroqe;.~~9~j:quetrata, e~tre
outros ter;n~s, daelabpraçf;lg, da redaçao,da alteraçao e
da conSdlidação das leis. Oeaêordo com o art. 7º inciso
IV, de~ta hbrma,l~gal,"o'rne~rn9~ssunto.rião pod~rá ser
disciplinado por mais'çie(jm~le'i"exceto quando a subse
qüerte'seClestine ~cbrhplerrl ent~ri lei cQhsidérada básica
vincula~dd-seae~t~~por rerri~~o.e~pre~". '

Dlantedo~)(posto~conslderantJo que a medida
propo~ta, 7mbor~sirnples,nã~e't~azérefeltospositivos
para a relaçãb 13~ consumpldo :$er,vjçode transporte
públicodepassa@,eiros,esRerEunos cqntafcom o apoio
de todos para sua r~pi~a ~pr0Vação,

Saladas Ses~õés;23de novembro de 2005
- Deputado Ivo José. . .

PROJETbDE LEI Nº 6.236, DE 2005
(Do Sr. Renato Casagrande)

Acrescenta dois incisos ao parágrafo
único do art, 39 e dá nova redação ao art. 40,
da Lei nº 7.357, de2 de setembro de 1985,
que dispõe sobre o cheque.

Despacho: Apense-se ao PI nº
4.780/1998.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O parágrafo único do artigo 39, da Lei nº
7.357 de 2 de setembro de 1985, fica acrescido dos
seguintes incisos I e 11:

"Art. 39 .
Parágrafo único .
I - O banco sacado responde pelo pa-

gamento ao beneficiário nominal, desde que
não seja o próprio correntista, de cheque sem
provisão de fundos, cujo valor seja igualou
inferior a R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais)
por lâmina.

II - O valor previsto no inciso I será re
visto periodicamente. (NR)

Art. 2º O artigo 40 da Lei nº 7.357 de 2 de se
tembro de 1985 passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 40. O pagamento se fará à medida
em que forem apresentados os cheques e, se 2
(dois) ou mais forem apresentados simultanea
mente, sem que os fundos disponíveis bastem
para o pagamento de todos, terão preferência
os de emissão mais antiga e, se da mesma
data, os de número inferior, sem prejuízo do
inciso I do artigo 39, desta Lei". (NR)

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

Justificação

No decorrer dos anos tem havido um aumento
na emissão de cheques sem fundos, em todo o país,
tornando inseguras as relações entre consumidores
e empresas quando da aceitação de cheques para
pagamento de bens e serviços. As pequenas e mi
cro empresas são as grandes vítimas do cheque sem
fundos, o que, muitas vezes, faz com que elas não
possam repor seus estoques e, assim, manter o pe
queno empreendimento. O cheque sem fundos tem
sido responsável pela falência de muitas empresas de
pequeno e médio porte.

Nem todos os emitentes de cheques sem fundos
agem com dolo. Há casos de emissão de cheques pré
datados que, à data da sua apresentação. o corren
tista não dispõe de recursos para efetuar um depósito
para cobrir o cheque anteriormente emitido. É o caso
de quem perde emprego, por exemplo.

Até agora, somente as pessoas físicas e jurídicas
têm assumido o risco da circulação do cheque, mas é
razoável que o risco seja compartilhado com os bancos.
É da essência do direito o princípio da responsabilida
de. A indústria é responsável pelo produto que fabrica,
o comércio é responsável pelo que comercializa, os

profissionais liberais são responsáveis pelo trabalho
que prestam e assim sucessivamente.

Portanto, não se justifica que os bancos, que entre
gam talões de cheques a seus clientes a seu exclusivo
critério, não se responsabilizem pelo pagamento do valor
desses cheques. A entrega pelo banco de um talonário
de cheques a um correntista é vista por terceiros como
garantia da idoneidade financeira do correntista, pelo
menos quando o valor do cheque é pequeno.

Entendemos que os bancos devam assumir res
ponsabilidade pela insuficiência de fundos de cheques
de valor até cento e cinqüenta reais, pois normalmente,
os cheques de pequeno valor são emitidos por pessoas
de baixa renda. Desse modo, o pagamento do cheque
de pequeno valor deve ser de responsabilidade tanto
do correntista como do banco sacado. É importante
lembrar que o banco não fica impedido de tomar me
didas judiciais ou extrajudiciais contra o emissor de
cheque sem fundos. O banco tem mais informações e
está mais bem aparelhado que o pequeno e microem
presário para efetuar essa cobrança. Com a cobrança,
o banco não tem prejuízo algum.

Pelas razões expostas, apresento este projeto de
lei, solicitando o valioso apoio dos meus nobre pares.

Sala de Sessões, 23 de Novembro de 2005. 
Deputado Renato Casagrande, PSB/ES.

PROJETO DE LEI Nº 6.237, DE 2005
(Do Sr. Chico Sardelli)

Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, am
bas de 24 de julho de 1991, para permitir a
conversão de aposentadoria proporcional
em aposentadoria integral.

Despacho: Apense-se ao PI nº
6.831/2002.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

passa a vigorar com alteração no § 4º do art. 12, con
forme a seguinte redação:

"Art. 12 .

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social- RGPS que estiver exer
cendo ou que voltar a exercer atividade abran
gida por este Regime é segurado obrigatório
em relação a essa atividade, ficando sujeito
às contribuições de que trata esta Lei.

. "(NR)

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 11 .

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social - RG PS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade
abran~lida por este Regime é segurado obri
gatório em relação a essa atividade, ficando
sujeito às contribuições de que trata a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

..................................................... " (NR)
"Art. 18 .

§2º Oaposentado pelo Regime Geral de
Previd,§ncia Social - RGPS que permanecer
em atividade sujeita a este Regime. ou a ele
retornar, não fará jus a prestação alguma da
Previd,§ncia: Social em decorrência do exercí
cio de~~sa atividade, salvo:

a) aO salário-família e à reabilitação pro
fissional, para o segurado empregado; e

b) à conVerSão da aposentadoria con
cedida 'em termos proporcionais em aposen
tadoriaem termos integrais, para o segurado
que cOlmpletar o tempo de contribuição exigido
no inci:~o I~o § 7º dó art.201 da. Constituição
Federal.". (NR)

"Art,32-A Quando ..do recálculo do va-
I, I. I

lor da élpos~ntadoria,na hipótese prevista no
art. 18,§ 2º, alínea b, serão computados os
salários-deccontribuição ~orrespondentes ao
tempo ~~atividadeexercida pelo aposentádo
do Re~I,irrie:Geral de Previdência Social, para
efeito tlp, ~alário-de-benefício, e o tempo total
de contribuição, para efeito da aplicação do
fatorpré\1idénCiário." (N H)

"Art. 55 .
. ~ '" ' .
VII - o tempo de contribuição corres

pondente à atividade exercida pelo aposen
tado d(~ Regime Geral de Previdência Social
- RGP.S, conforme previsto no § 3º do art. 11
desta Lei.

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

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

Justificação

O presente Projeto de Lei busca permitir que o
aposentado que recebe aposentadoria proporcional
e que retorna a exercer atividade sujeita ao Regime
Geral de Previdência Social possa ter seu benefício
recalculado e convertido em termos integrais, quando
atender às exigências legais.

Existe um grande contingente de pessoas que
se aposenta em termos proporcionais e retorna à ati
vidade como forma de complementar o valor de seu
benefício. Na qualidade de aposentados, recolhem
mensalmente suas contribuições por longo período e
nada recebem em contrapartida.

É justo, pois, que essas pessoas possam reque
rer a transformação de seu benefício proporcional em
benefício integral, desde que cumpram as exigências
legalmente previstas. .

Por esses rnotivos, a presente proposição con
cede él. permissão para a conve'rsão do benefício do
aposentado que retorna. ao exerCício da atividade pro
fissional;disCiplinando também ;a forma de recálculo
de sua aposentadoria.

Ante a relevância da maté'riae de seU elevado
cont~údo dejystiça Social, esperamos contar com o
apoio dos ilustres' meril~rosdest:aCasa paraassegu
rarmo~aa:prbva.çãod.essa nossa proposição.

Sala dasSessões~23de'novembro de 2005.
- Deputado Chico SardellL

PROJETqD'E LEI N9 6.239, DE 2005
(Da:Sra. Sandra Rosado)

Altera dispositivos da Lei dos Crimes
Hediondos.

Despacho: Apense-se ao PI nº
438/1999.

Apr~ciação:,ProposIção Sujeita à Apre
ciação.ôó Plenário.

O Congrésso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 8.072,

de 1990. '
Art. 2º O:art.1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho

de 1990, passa ,a vigorar acrescido do seguinte inci
so VIII:

"Art.1º .
VIII- corrupção de menores (art. 218)."

Art. 3º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1º .
Parágrafo único. Consideram-se também

hediondos os crimes:
I - de genocídio, previsto nos arts. 1Q,

2º, e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de
1956, tentado ou cpnsumado;

11- previstos nos arts. 240, 241 e 244-A da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (NR)"

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

A sistemática penal vigente no País está a me
recer algumas alterações, em face das modificações
dos fatos sociais.

Como sabemos, em matéria de Direito Penal, os
tipos devem estar bem definidos na legislação, sob
pena de não se poder apenar a corretamente a con
duta criminosa.

O crime, segundo a clássica doutrina penal, é
fato típico, antijurídico e culpável. Sem a tipificação,
não há crime e não pode haver pena. Esta é a regra
segundo a qual não há crime nem pena sem prévia
cominação legal.

Desse modo, muitas condutas criminosas têm fica
do à margem da legislação penal ou têm sido tratadas
de forma desproporcional à gravidade do fato criminoso,
o que dificulta a correta aplicação da pena.

Nessa linha de raciocínio, entendemos que a Lei
dos Crimes Hediondos deve ser atualizada para con
templar condutas que, por sua monstruosidade, pre
cisam ter o mesmo tratamento e a mesma severidade
aplicados aos crimes considerados atualmente como
hediondos. É o caso, por exemplo, dos crimes de ge
nocídio e de corrupção de menores.

Por essa razão formulamos este Projeto de Lei,
cuja finalidade é acrescentar essas figuras penais à
Lei dos Crimes Hediondos, o que contribuirá com o
seu aperfeiçoamento, permitindo uma defesa mais
eficaz da sociedade.

Para tanto, contamos com o apoio de nossos
ilustres Pares.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputada Sandra Rosado.

PROJETO DE LEI Nº 6.241, DE 2005
(Da Sra. Sandra Rosado)

Altera o art. 319 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal.

Despacho: Apense-se ao PI nº
2.746/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta lei altera o art. 319 do Decreto-Lei n.º

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Art. 2.º O art. 319 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescido do parágrafo único:

"Art. 319. Retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de oficio, ou praticá-lo con
tra disposição expressa de lei: (NR)

Pena - reclusão, de um a três anos, e
multa. (NR)

Parágrafo único. A pena aumenta-se de
um terço até a metade se o crime é cometido
em inquérito judicial, policial, parlamentar, ad
ministrativo ou civil público".

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

Justificação

A sociedade brasileira assiste, atônita, a suces
sivos escândalos de corrupção cujos responsáveis,
na maioria das vezes, restam impunes em virtude da
não conclusão de procedimentos investigatórios que,
não raramente, caminham lentamente por intencional
deliberação dos encarregados de sua condução.

Necessário, pois, o aperfeiçoamento da redação
do tipo penal de prevaricação, retirando-se do seu ele
mento subjetivo o dolo específico ('fim de satisfazer in
teresse ou sentimento pessoal"), de difícil configuração
e que toma praticamente impossível a comprovação
da materialidade do delito e, por conseguinte, a res
ponsabilização penal dos infratores.

Este projeto de lei aperfeiçoa o tipo penal da pre
varicação, de modo que o dolo corresponda à simples
vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo.

O aumento da pena-base faz-se necessário para
emprestar maior rigor na punição, de caráter penal, do
funcionário que não cumpre com os deveres inerentes
às suas atribuições.

O acréscimo do parágrafo único dispondo so
bre causa de aumento de pena é imprescindível em
face da indiscutível gravidade da conduta dos agen
tes públicos que, detentores de poder investigatório
legalmente atribuído, retardam, deixam de praticar ou
praticam ato. em investigação, contraria a expressa
disposição de lei.

Isto posto, conclamamos os ilustres pares para
aprovação deste projeto, que proporcionará uma respos
ta mais efetiva às condutas de infidelidade ao dever de
ofício e à função exercida, não permitindo, conseqüen
temente, a deterioração da administração pública.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputada Sandra Rosado.

PROJETO DE LEI Nº 6.245, DE 2005
(Da Sra. Sandra Rosado)

Altera o artigo 143 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, estabelecendo prazo
indeterminado para o requerimento de apo
sentadoria rural.

Despacho: Apense-se ao PI nº
6.967/2002.

-------_......_~~,-..,,,.._.~-------~--------------,----------,
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t~preciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congmsso Nacional decreta:
Art. 1Q O art. 143, da Lei nQ 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar com o seguinte texto:

"Art. 143 O trabalhador rural ora enqua
drado como segurado obrigatório no Regime
Geral de Previdência Social, na forma da alínea
"a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11
desta Lei, pode, a partir da data de vigência
desta Lei, requerer aposentadoria por idade,
desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, no período ime
diatalTléhte anterior ao requerimento do bene- ,
fícioem n.úmero demeses idêntico à carência,
do refE~rido benefício:'

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

Justificação

O beneHcio previdenciário previsto no artigo
ora atterado, garantia a possibilidade ao trabalha
dor rural de pleitear a aposentadoria por tempo de
serviço, mesmo sem ter contribuído e apenas com
a comprovação do efetivo tempo de serviço rural,
mesmo que descontínuo, no prazo de até 15 anos
após a entrada em vigência da Lei n.Q 8.213, de 24
de julho de 1991.

Fato é que o prazo estabelecido pela citada lei,
cessa no próximo 25 de julho de 2006. Modos que
com o término do prazo supracitado, milhares de tra
balhadores e trabalhadoras rurais Brasil, que efetiva
mente labutaranino ofício rural más que infelizmente,
por diversos problemas oriundos da já tão conhecida
exclusão social, não contribuíram em pecúnia para o
sistema previdenciário.

Ora! tirarmos a partir da data citada, esse di
reito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais bra- !
sileiros é, sem dúvidas, um terrível retrocesso face
as mazelas soci!ais a que, infelizmente, o país já os
submeteu.

Assim sendo, estas são as razões que motivam
a apresentação deste projeto de lei, cuja relevância
seguramente haverá de garantir o apoio dos ilustres
Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputada SSlndra Rosado.

PROJETO DE LEI Nº 6.276, DE 2005
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 78512005
AVISO Nº 1.277/2005 - C. CIVIL

Institui o Plano Especial de Cargos da
Cultura e a Gratificação Específica de Ativi
dade Cultural- GEAC, cria cargos de provi
mentoefetivo,altera dispositivos das Leis
nºs 10.862, de 20 ;deabril de 2004, 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, 11.094, de 13
de janeiro de 2005, 11.095, de 13. de janeiro
de 2005, e 11.091, 'de 12 de:janeiro de 2005,
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
e Tributação (Art. 54 RICO) Constituição e Jus
tiça ede Cidadania (Art,. 54RICO)

Apreciação: Propbsição sujeita à apre
ciação do Plenário.

Publicação Inicial -Art. 137, caput -
RICO.

O Congresso Naciohal decreta:
Do Plano Especial de Cargos da Cultura
Art. 1Q Fica estruturado O Plano Especial de Car

gos da Cultura, composto pelos cargos de provimento
efetivo, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que não estejam organizados em carreiras,
pertencenteS aos Quadros de Pessoal do Ministério
da Cultura) do Instituto ido Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nadonal- IPHAN, da Fundação Nacional de
Arte - FUNAF=tTE, da FUr)dação Biblioteca Nacional
- FBN eda Fundação'CUltural Palniares - FCp, em
30 de julh() de~od5,6uiwevenhama ser redistribu
ídos paraess~s Qlladr9s,desde qUe as redistribui
ções tenha~ ~i~or~(W?~idas.até 12 dejulho de 2005,
mediante enq\!ladram~ljltoi'dos servidores, de acordo
com as respé'êtiYàs:âtri~úiç6es, requisitos de formação
profissionaj'é ,:~.osi~ao MI~tiva na tabela, conforme o
constanteddÂhexo 1.

§1º eDehgu<iê:lrari;lento dos servidores de que
trata o caput, 'nah~Dela' de vencimento, obedecerá à
posição cqnstãhte:d~Ane~o 11.

§2Q Na'9p'liCaçaodo disposto neste artigo, não
poderá ocorre:r:mutlançade nlvel.

§3º O enqliaâramehlo de que trata este artigo
dar-se-á mediànte opçãoirrétratável do servidor, a
ser formalizada no prazo. de;noventa dias, a contar
do início da vig'ênciadesta Lei, na forma do termo de
opção constante do Anexo 111.

§4Q OS servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o caput que não ~ormalizarem a opção refe
rida no § 30 deste artigo permanecerão na situação
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em que se encontrarem na data da entrada em vigor
desta Lei, não fazendo jus aos vencimentos e vanta
gens por ela estabelecidos.

§ 5Q O prazo para exercer a opção referida no §
30 deste artigo poderá ser contado a partir do término
do afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102
da Lei no 8.112. de 1990.

§ 6º Os cargos de nível superior e interme
diário das categorias funcionais da sistemática de
classificação de que trata a Lei no 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, ou de planos correlatos das
autarquias e fundações públicas dos Quadros de
Pessoal do órgão e das entidades referidas no ca
put que estejam vagos na data da publicação desta
Lei e os que vierem a vagar serão transformados
nos cargos correspondentes do Plano Especial de
Cargos da Cultura.

§ 7Q OS cargos de nível auxiliar integrantes do
Plano Especial de Cargos da Cultura serão extintos
quando vagos.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos aposen
tados e pensionistas, respeitada a respectiva situação
na tabela remuneratória no momento da aposentadoria
ou da instituição da pensão.

§ 9Q É vedada a redistribuição dos servidores
pertencentes ao Plano Especial de Cargos da Cultu
ra para outros órgãos e entidades da administração
pública federal, bem como a redistribuição de outros
servidores para os Quadros de Pessoal do órgão e das
entidades referidos no caput deste artigo.

Art. 2Q OS padrões de vencimento básico dos
cargos que compõem o Plano Especial de Cargos da
Cultura são os constantes do Anexo IV.

Parágrafo único. Sobre os valores da tabela cons
tante do Anexo IV incidirá o índice concedido a título de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos
federais, a partir de 10 de janeiro de 2005.

Art. 3Q Fica institu ída, a partir de 10 de janeiro de
2006, a Gratificação Específica de Atividade Cultural
- GEAC, devida exclusivamente aos servidores inte
grantes do Plano Especial de Cargos da Cultura, nos
valores estabelecidos no Anexo V.

Art. 4Q A GEAC será paga em conjunto, de forma
não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de
1992, e com a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela
Lei no 10.404, de 9 de janeiro de 2002, e não servirá
de base de cálculo para quaisquer outros benefícios,
parcelas remuneratórias ou vantagens.

Art. 5º A GEAC integrará os proventos da apo
sentadoria e as pensões.

Art. 6º Os servidores do Plano Especial de Car
gos da Cultura fazem jus à vantagem pecuniária in
dividuai de que trata a Lei no 10.698, de 2 de julho
de 2003.

Art. 7Q O ingresso nos cargos referidos no art.
10 far-se-á mediante prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, no primeiro
padrão de vencimento da classe inicial do respecti
vo cargo.

Parágrafo único. São requisitos para ingresso nos
cargos referidos no art. 1º:

I - diploma de conclusão de ensino su
perior. em nível de graduação, e, se for o caso.
habilitação legal específica, conforme definido
no edital do concurso, para os cargos de nível
superior; e

11- diploma de conclusão de ensino mé
dio e, se for o caso, habilitação legal específica,
conforme definido no edital do concurso, para
os cargos de nível intermediário.

Art. 8Q O desenvolvimento do servidor do Pia
no Especial de Cargos da Cultura ocorrerá mediante
progressão funcional e promoção, na forma do regu
lamento.

§1Q Para fins desta Lei, progressão funcional é a
passagem do servidor para o padrão de vencimento
imediatamente superior, dentro de uma mesma classe,
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe ime
diatamente superior.

§ 2Q Até a data de publicação do regulamento a
que se refere o caput, as progressões funcionais e as
promoções serão concedidas observando-se as normas
aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei no 5.645, de 1970.

Art. 9 É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes do Plano Especial de Car
gos da Cultura, ressalvados os casos amparados em
legislação específica.

Art. 10. As Funções Comissionadas Técnicas re
manejadas para o ~rgão e as entidades referidas no
art. 10 serão restituídas ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no prazo de até sessenta dias a
contar da data da publicação desta Lei.

Da Criação de Cargos no Quadro
de Servidores da Advocacia-Geral da União

Art. 11 . Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral da União, de que trata a Lei no 10.480,
de 2 de julho de 2002, no Plano de Classificação de

--_._-------------------------------~"--,"~
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Cargos de que trata a Lei no 5.645, de 1970, os cargos
efetivos discriminados no Anexo VI.

Parágrafo único. O provimento dos cargos a que
se refere o caput dar-se-á de forma gradual, de acordo
com a disponibilidade orçamentária, em consonância
com o disposto no art. 169, § 10, da Constituição.

Da Alteração da Legislação de Pessoal da ABIN

Art. 12. A Lei no 10.862, de 20 de abril de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 9QA. Exclusivamente para fins de
concessão da GHQ aos servidores perten
centes ao Grupo Informações, ato do Poder
Executivo estabelecerá critérios para definir
a pertinência à atividade de inteligência dos
cursos de pós-graduação em sentido amplo,
de mestrado e de doutorado.

§ 1º No tocante aos cursos a que se re
fere o ca.put, a GHQ será paga nos percentu
ais, respectivamente, de dez por cento, quinze
por cento e vinte por cento, incidentes sobre o
vencirnento'básico e não-cumulativos.

§ 2º o disposto neste artigo não se apli
ca às aposéntadorias e às pensões concedi
das até o dia anterior à data de publicação da
Medida Provisória no 158, de 23 de dezembro
de 2003." (NR)

"J\rt. 90-8. Ato conjunto do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges
tão e do Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de SeglUrança Institucional da Presidência da
Repúbllica estabelecerá as equivalências dos
cursos realizados pela extinta Escola Nacional
de Informações, pelo extinto Centro de Forma
ção e Aperfeiçoamento de 'Recursos Humanos
e pela Escola de Inteligência com os cursos
de que tratEi o art. 90, para. fins de concessão
da GHO." (NR)

Art. 13. O .art. ~5 da Lei no Lei no 10.862, de 2004,
passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Fica vedada a cessão de servi
dores ocupantes de cargos do Plano Especial
de Car!~osda ABIN para outros órgãos ou en
tidades da administração pública federal, de
Estados, do Distrito Federal e de Municípios
durantEl os primeiros dez anos de atividades
na ABIN ou nos órgãos que a antecederam,
excetuando~se os casos previstos em lei e
aqueles que se configurarem como de excep-

cional interesse público, assim caracterizados
pelo Presidente da República!' (NR)

Da Alteração da Legislação de Pessoal do DNPM

Art. 14. Os arts. 10, 20, 40,15,19 e 25 da Lei no
11.046, de 27 de dezembro de 2004, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1º ' ..
111 - Técnico em Atividades de Minera

ção, composta por cargos de Técnico em Ati
vidades de Mineração, de nível intermediário,
com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio
técnico especializado às atividades desenvol
vidas pelos Especialistas em Recursos Mine
rais e ao exercício das competências a cargo
do DNPM; e

. " (NR)
"Art,2º São criados seiscentos cargos de

Especialista em Recursos Minerais, duzentos
de Analista Administrativo, duzentos de Técni
co em Atividades de Mineração e duzentos de
Técnico-Administrativo, no Quadro de Pessoal
do DNPM, para provimento gradual!' (NR)

"Art. 40Os cargos de nível superior e in
termediário do Quadro de Pessoal do DNPM
referidos no art. 30 d~sta Lei que estejam vagos
na data da sua publicação e os que vierem a
vagar serão transfo~mados em cargos da car
reira de Especialista em Recursos Minerais,
de nível sup~rior, e da carreira de Técnico em
AtividadesdeMinera,ção, de nível intermediário,
do Quadro de Pessbal do DNPM." (NR)

"Art. 15.Fica~instituídas a Gratificação
de Desempenho de Atividades de Recursos
Minerais - GDARN1. devida aos ocupantes
dos cargos das carreiras referidas nos inci
sos I e 111 dbárt. 10 destaLei, ea Gratificação

~, ,':' I'' , , - I ' ",
de Desemperho dE:; Atividades de Produção
Mineral- GDAPM, !devida aos servidores do
Plano Especial de C~rgosdoDNPMocupantes
dos cargos de nível. superior de Economista,
Engenheiro, Geógrqfo, Geólogo, Pesquisador
em Ciências Exatas e da'Naturezae Químico,
e dos de nível intermediário de Desenhista,
Técnico em Cartografia e Técnico em Recur
sos Minerais.

.................................................... " (NR)
"Art. 19 ..
1- no caso da GDARM, vinte por cento

incidentes sobre o vencimento básico do ser-
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vidor integrante das carreiras a que se referem
os incisos I e 111 do art. 10 desta Lei; e

.................................................... " (NR)
"Art. 25. O titular de cargo de provimento

efetivo das carreiras de que trata o art. 10 ou
do Plano Especial de Cargos do DNPM refe
rido no art. 30 não faz jus à percepção das
seguintes gratificações:

.................................................... " (NR)
Art. 15. O Anexo I da Lei no 11.046, de 2004,

passa a vigorar na forma do Anexo VII.

Da Retificação da Tabela
Remuneratória dos Servidores da CVM

Art. 16. O Anexo IV da Lei no 11.094, de 13 de janei
ro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo VIII.

Da Retificação da Tabela
Remuneratória da Polícia Rodoviária Federal

Art. 17. O Anexo V da Lei no 11.095, de 13 de ja
neiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IX.

Da Reabertura de Prazo
de Opção para Servidores de IFE

Art. 18. Fica reaberto por trinta dias, a partir da
vigência desta Lei, o prazo de opção para integrar o
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação de que trata o art. 16 da Lei no 11.091, de
12 de janeiro de 2005, aos servidores ativos e inativos
das Instituições Federais de Ensino - IFE vinculadas
ao Ministério da Educação.

§ 1º O enquadramento do servidor será efetuado
no prazo máximo de noventa dias a partir da publica
ção desta Lei.

§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes do enqua
dramento de que trata o § 10 deste artigo retroagirão
à data de publicação desta Lei.

Das Disposições sobre
Servidores Técnico-Administrativo das IFE

Art. 20. O art. 12 da Lei no 11.091, de 2005, pas
sam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12 .

§ 20 O Incentivo à Qualificação somente
integrará os proventos de aposentadorias e as
pensões quando os certificados considerados
para a sua concessão tiverem sido obtidos até

a data em que se deu a aposentadoria ou a
instituição da pensão:' (NR)

Art. 21. A Lei no 11.091, de 2005, passa a vigorar
acrescida do seguinte dispositivo:

"Art. 26-A. Além dos casos previstos na
legislação vigente, o ocupante de cargo do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Admi
nistrativos em Educação poderá afastar-se de
suas funções para prestar colaboração a outra
instituição federal de ensino ou de pesquisa e
ao Ministério da Educação, com ônus para a
instituição de origem, não podendo o afasta
mento exceder a quatro anos.

Parágrafo único. O afastamento de que
trata o caput deste artigo será autorizado pelo
dirigente máximo da IFE e deverá estar vincu
lado a projeto ou convênio com prazos e fina
lidades objetivamente definidos:' (NR)

Art. 22. Os Anexos 11,111, VI e VII da Lei no 11.091,
de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos X, XI,
XII e XIII desta Lei, com efeitos retroativos à data de
publicação da Lei no 11.091, de 2005, no que se refere
à nova redação dos Anexos 11 e VII da citada Lei.

Da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

Art. 23. A aplicação do disposto nos arts. 10 a 60
e 16 aos servidores ativos, inativos e pensionistas não
poderá implicar redução de remuneração, proventos
ou pensões.

§ 1Q Constatada a redução de remuneração, pro
vento ou pensão decorrente da aplicação do disposto
nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusiva
mente à atualização decorrente de revisão geral da
remuneração dos servidores públicos federais.

§ 2Q Na hipótese prevista no § 10 deste artigo,
a vantagem pessoal nominalmente identificada será
absorvida por ocasião da reorganização ou da rees
truturação da tabela remuneratória, da concessão de
reajustes, adicionais, gratificações ou vantagens de
quaisquer natureza ou do desenvolvimento no cargo,
conforme o caso.

Da Vigência

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros relativamente ao
disposto no art. 30, a partir de 10 de janeiro de 2006.

Da Cláusula Revocatória

Art. 25. Ficam revogados o § 1Q do art. 9Q e os arts.
20 e 21 da Lei nQ 10.862, de 20 de abril de 2004.

Brasília,

,-----------_......--------------_..__._~~-""
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ANEXO I
ESTRUTURA DO PLA~O ESPECIAL DE CARGOS DA CULTVRA

CARGOS CLASSE PADRÃO

J[J

ESPECIAL 11
I
VI
V

C
IV
1II
11

Cargo~ de Provimento Efetivo de Nível
I
VI

Superior, Intennediário e Auxiliar do
V

Plano Especial de Cargos da Cultura
IV

B
III
11
I
V
IV

A III
11
I

ANEXO 11
TABELA DE CORRELAÇÃO 00 PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA Cl"LTl'RA

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA
CARGOS CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE CARGOS

III IH
A II 1J ESPECIAL

Cargos de I I
Provimento Efetivo VI VI
de Nív,el Superior, \' V
Intermedíário e IV IV
Auxiliar. regidos B

111
C

pela U:i rf 8.112,
IH Cargos de

rI II Provimento
de 1 l dle dezembro I I Efetivo de Nível
de 1990, que não

VI VI Superior.
estejam
organízados V V Intennediário e

em
IV Auxiliar do Plano

carreIras. C
IV

B
pertencc~ntes ao 111 IIJ Especial de

Quadro de Pessoal [J 11 Cargos da Cultura

do Ministério da I I

Cultura .. do IPBAN, V V

da FUNARTE. da IV IV

FBN e da FCP D IJ[ III A
H 11
I I
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ANEXO 111
TERMO DE OpçÃO

Nome: Cargo:
Matricula SIAPE: I Unidade de Lotação: Unidade Pagadora:
Cidade: I Estado:
Servidor: ( ) Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos tennos da Lei rf, de de de, e observado o disposto nos ~~ 3~, 4í! e 5.2 do seu art. 1.1.!, optar
pelo enquadramento no Plano Especial de Cargos da Cultura e peja percepção dos vencimentos e
vantagens fixados pela mesma Lei.
Local e Data: , de de .

Assinatura:

Recebido em ,. ! .

Assinatura/Matrícula ou carimbo do servidor do órgão ou entidade do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal- SIPEC

ANEXO IV
TABELA DE VENCIYlE~TOBÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS
DACUIJTURA
EmR$

NÍVEL DO CARGO
CLASSE PADRÃO

INTERMEDIÁRIOSUPERIOR AUXILIAR

III 565,45 387,13 221,89
ESPECIAL II 529,07 358,07 211,32

I 494,41 343,15 201,27
VI 487,08 328,84 191,75
V 473,00 326.49 182,66

C
IV 459,39 312,93 174,04
III 446,17 299,92 165,81
II 433,34 287,44 158,00
I 420,88 275,55 150,61
VI 408,79 264,10 143,57
V 397,05 253,20 136.R6

B
IV 3R5,65 242.73 130,49
III 374,58 232,72 124,46
11 363,82 223,13 118,70
I 353,41 213,96 113,22
V 343,29 205,18 108,00
IV 333,45 196,75 103,06

A !lI 279,61 162,54 87,19
II 271,59 155,87 83,20
I 263,&0 J49,49 79,40

Nível AuxiliarNivel IntennediarioPADRÃOCLASSE

ANEXO V
V ALORES DA GRATlFlCAÇAo ESPECÍFICA DE ATIVIDADE CULTURAL
Em R$....---- -r- "l"":"":-:---:--__-, .,.-- ----,

Nível
Superior
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IIJ 1.550.00 750.00 505.00
ESPECIAL 11 1.44R.60 728.16 480.77

I 1.353.83 706.95 462.2R
VI 1.265.26 6S6.3h 444.50
V 1.182.49 666.37 427.40

C
IV 1.105,13 646.96 410,96
IIJ 1.032.83 628,1.1 . 395.ln
li %5,26 6Ú9,82 I 379.96
I 902.11 592,06 365.35
VI 843.10 574,81 351.29
V 787.94 558,07 137,78

B
IV 736,39 541,82 324,79
UI 6R8.22 526,03 312,30
II 643,19 510,71 , 300.29
I 601,12 . 495,84 288,74.
V 561.79 481.40 ': 277,h3
IV 525,04 .• 467,38 , 2h6.95

A IlJ 490.69 453,76 256,69
II 458.59 .... 440,55 , 246J~ I··.·
I 428.59 427,71 .' 237.32

A:'IIEXO VI
CARGOS DO PLA:'-IO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS CRIADOS l'íO QUADRO DE PESSOAL
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

CARGO QUANTIDADE
Administrador 300
Estatístico 20 !

Contador \00
Economista 60
Engenheiro 20

ANEXO VII
(ANEXO I DA LEI N.!l 11.046. DE 27 DE DEZE\,IBRO DE 2004)
ESTRt:TURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO D!'lPM

,

CARGOS CLASSE PADRÃO

III
ESPECIAL li

I .
V

- Especialista em Recursos Minerais IV

- Analista Administrativo B 111

- Técnico em Atividades de Mineração Ir
- Técnico Administrativo

1 .

V
IV

A (Jl

11
1

A~EXO VIII
(ANEXO IV DA LEI ~1! 11.094. DE 13 DE JANEIRO DE 2005)
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TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILlARIOS - CVM

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO (R$)

Il1 985,17
A II 944.03

I 904,62
VI 866,97
V 830.86

B
IV 1796.33
III 763.23
11 731.56
I 701,22
VT 687,20
V 673,45

C
IV 659.98
III 646,78
11 633,85
I 621.17
V 608,75
IV 596,57

D ITT 584,64
11 572,95
I 561,49

ANEXO IX
(ANEXO V DA LEI N.ll. 11.095. DE 13 DE JA:"IEIRO DE 2005)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO
DEPARTAMENTO DE pOLíCIA RODovIÁRIA FEDERAL
EmR$

NÍVEL DO CARGO
CLASSE PADRÃO

INTERMEDIÁRIOSUPERIOR AUXILIAR

1Il 565,45 387.13 221.89
ESPECIAL II 529,07 358,07 211.32

I 494,41 343.15 201,27
VI 487,08 328,84 191.75
V 473,00 326,49 182.66

C
IV 459,39 312,93 174.04
III 446.17 299,92 165,81
11 433,34 287.44 158,00
I 420,88 275,55 150.61
VI 408,79 264,10 143,57
V 397,05 253,20 136,86
IV 3R5.65 242.73 130,49

B
III 374,58 21,2,72 124,46
II 363,82 223,13 118,70
I 353.41 213,96 113,22
V 343,79 205,18 108,00
IV 333,45 196,75 103,06

A 111 279,61 ]62.54 87,]9

11 271,59 155,87 83,20
1 263,80 149,49 79,40
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ANEXO X
(ANEXO IJ[ DA LEI N1l. 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEl. DE CLASSIFICAÇÃO E REQUISITOS PARA
INGRESSO

C1RGOS TECNICO-ADMIN1STRA TIVOS E/ll EDVCACA·O
NlVEL DE REOUlSITOS PARA IXGRESSO
CLASSIFICAÇ DE~OMINAÇ..\O DO CARGO

ESCOLARIDADE OUTROS
ÃO
A Assistente de Estúdio Fundamental Incompleto

A Auxiliar de Alfaiate Fundamental Incomoleto
A Auxiliar de Carointaria Fundamental Incomoleto
A Auxiliar de Dobrador Fundamental [ncompleto

A Auxiliar de Encanador Fundamentallncornpleto
A Awáliar de Estofador FundamentallncomDleto
A Auxiliar de Forjador de Metais fundamental Incompleto
A Auxiliar de Fundição de Metaj~ fundamental Incompleto

A
Auxiliar de Ihfra-estrutura e Fundamental Incompleto
Manutenção/área

A Auxiliar de- Limpeza Alfabetizado
A Auxiliar de- Marcenaria Fundamental Incomoleto

A
Auxiliar de Oficina de Instrumentos

Fundamental Incompleto
Musicais

A Auxiliar de Padeiro FundamentallncomDleto
A Auxiliar de Sapateiro Alfabetizado
A Auxiliar de Serralheria FundamentallncOJ11oleto
A Auxiliar. de Soldador Fundamentallncomo1etO
A Auxiliar Operacional AI faheti zado .
A Auxil iar Rural Fundamentallncon:1Pleto
A Carvoejador Fundamental'Jncompleto:'
A Chaveiro· Fundamental Incomoleto:
A Lavadeim Alfabetizado
A Oleiro fundamental. InCOJ11oIeto,
A . 0peradorde Máquina.... de Lavanderia , Alfabetizado
A Pescador Profissiomil Fundarnentallncompleto
A Redeiro Fundamental·· Incomoleto
A Servente de Limpeza Alfabetizado
A ' Servenle de Obra<; Alfabelizádo
A l:aifeiro Fluvial Fundamental ,Incompleto
A Iciifeiro Maritimo Fundamental.lhcompleto
A Vestiarista fundamemtallncompleto

B Açougueiro Fundamental Incompleto Experiência
de 6 meses
Experiência
de 12 meses

B Ajustador Mecânico Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante

B Apontador Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Annador Fundamental Incompleto Experiência
de 12 meses

B Arn1azenista Fundamental Incomoleto Exoeriência



59434 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

de 12 meses

B Arrais
Fundamental Completo +
Habilitação

B Assistente de Câmera Fundamental Completo
Experiência
de 6 meses

B As"istente de r-.tontagem Fundamental Completo
Experiência
de 6 meses

B Assistente de Som Fundamental Completo
Experiência
de6 meses

B
Atendentc de

Fundamental Completo
Consultório/área

B Atendente de ~ntem1agem Fundamental Completo

B Auxiliar de Agropecuária Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliar de Anatomia e Necropsia Fundamental Incompleto
Experiencia
de 12 meses

B Auxiliar de Artes Gráficas Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliar de Cenografia Fundamental Completo
Experiência 6
meses

B Auxiliar de Cozinha Alfabetizado

B Auxiliar de Curtume e Tanantes Fundam~ntal Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliar de Fletricism Fundamental Incompleto
Expeliência
de ó meses

8 Auxiliar de farmácia Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliardc Figurino Fundamental Completo
Experiência 6
meses

B
Auxiliar de Indu....trialização e

Fundamental Incompleto
Experiência

C.A1scrvaçào de Alimentos de 12 meses

B Auxiliar de Laboratório Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliar de M~ânica Fundamental Incompleto
Experiência
de 6 meses

B Auxiliar de Meteorologia Fundamental Completo
Experiência
de (1 meses

B Auxiliar de Microfilmagem Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Auxiliar de Nutrição e Dietética Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 mese;;

B Auxiliar de Processa-menta de Dados Fundamental Completo

B Barbeiro Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Barqueiro Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses
Experiência
de 12 meses

B Bombeiro HidrauJico Fundamental Incompleto ou
protissionaliz
ante

......-------_._---------------------_....._--------------_...,.,-,,-".,
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Experiência
de 12 meses

B Carpinteiro Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante

B Compositor Gráfico Fundamental Incompleto Experiência
de 12 meses

B Conservador de Pescado Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Contramestre Fluvial! Maritimo FundamentaIComplern

B Copeiro Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Costureiro Fundanlcntal Completo

B Desenhi~ta Copista FUl1damentallncompleto
Experiência
de 12 meses

B Eletricista de Embarcação Fundanlental Completo
Experiência
deó meses

fi Estofador Fundamental Incompleto
Experiência
de.12 meSes

B Garçon Fundamenla[ Incompleto Experiência
.de 12 meses
Experiência
de 12 meses

B Jardineiro Fundamental Incompleto 'ou
profi ssionaliz
ante

B Lancheiro Fundamental Incompleto E,xperiência
de 12 mese~

Experiência
'de 12 nleses

B Marceneiro Fundamental Jncompleto ou
pirofissionaJiz

, ante

B Marinheiro Fundamental Incompleto
Experiência
de .12 meses

B Marinheiro Fluvial Fundamental IncompletO Experiência
. dtd.2 meses

B Ma..sagista Fundamental Incompleto ,Experiência
âe ,1:2 meses

B Mestre de Rede Fundamental Incompleto
I 'E}.peTÍencia
• de 12 meses

B Montador.'Soldador Fundamenlal IncompletO ou
profissionaJiz
ante

B Motociclista Fundamental Incompleto Experiência
de 12 meses

B Operador de Tele-impressora Fundamental Completo Experiência 6
meses
'Experiência
de 12 meses

B Padeiro Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante
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Experiência
de 12 meses

B Pedreiro Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante
Experiência
de 12 meses

B Pintor de Construçào Cênica e Painéis Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante
Experiência
de 12 meses

B Pintor/área Fundamental Incompleto ou
profi ssional iz
ante

B Sapateiro Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Seleiro Fundamental Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Tratorista Fundamenr.al Incompleto
Experiência
de 12 meses

B Vidraceiro Fundamental Incompleto Expenência
de 12 meses

C Aderecista Médio completo
Experiência
24 meses

C Administrador de Edifícios Médio completo

C Afinador de Instrumentos Musicais Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Almoxarife Médio completo
Experiência 6
meses

C Ascensorista Médio completo
Experiência
12 meses

C Assistente de Alunos Médio completo
Experiência 6
meses

C Auxiliar de Creche Fundamental Completo
Experiência
de 12 meses

C Assistente de Laboratório Fundamental Completo
Experiência
11 meses

C
Assistente de Tecnologia da Médio completo

Experiência 6
Infommção meses

C Auxiliar de Biblioteca Fundamental Completo
Expeliência
12 meses

Médio completo +
C Auxiliar de Enfermagem

Profissionalizante (COREN)

C Auxiliar de Saúde Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Auxiliar de Topografia Fundamental Completo
Experiência 6
meses

C Auxiliar de Veterinária e Zootecnia Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Auxiliar em Administração Fundamental Completo
Experiência
de 12 meses

C
Auxiliar em Assuntos Médio completo

ExpcriBncia 6
Educac ionais mt:ses

C Brigadista de Incêndio Fundamental Completo Experiência

·._._m __ ~,_. _ __________________..'_l~~'
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12 meses

C Camal~iro de Espetãculo Médio completo
Experiência
ü6meses

C Cenmécnico Medio completo Experiência
06 meses

Fundamental Completo +

C CondutortMotorisl3 Fluvial espt.'C ializaçào + habilitação
fluvial

C Contínl.lo Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Contra-Mestre/Ofício Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Contra-regra Médio completo
Experiência
ü6meses

C Costureiro de Espetáculo/Cenário Médio completo
Experiência
06 meses

C Cozinheiro
Fundamental Incompleto até a Experiência
4;1 sérié 12 meses

C C07inheim de Embarcaçôes Fundamental IncomplelO
Experiência
de IR meses

C Datilógrafo de Textos Gráficos Médio completo
Experiência
0;6 meses

C Detonador Fundamentai Completo
Experiência

.. 06 meses

C DiscOlt:cário Fundamental Completo
Experiência
1:2 meses

C Eletricista Fundam~ntalCompleto
Experiência
,1;2 meses

C Eletricista de Espetáculo Médio completo
Experiência
d6 meses
Experiência
de 12 meses,

C Encademador Fundamental Incompleto ou
profissionaliz
ante ,

C EncanadoríBombeiro Fundamental Completo
Experiencia
1;2 meses

C Fológrafo ~'undamentalCompleto
Experiência
l~ meses

C Fotogravador l=undamentalColl1pl~to
Experiência
de 12 meks

C Jmposilor Fundamental Completo Experiência 6
I .',

, meses

C Guarda Florestal Fundamental Completo
Experiência
Ü~meses

C Hialot~cl1ico Fundamental Completo Experiência
06 meses

C Impressor Fundamental Completo
Experiencia
12.meses

C Linotipista Fundamental Completo Experiência
,12 meses

C Locutor Médio completo Experiência
06 meses

C Marinheiro de Maquinas Fundamental Completo +
especialização oara marinheiro
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de máquinas
Fundamental Completo ~

C Marinheiro Fluvial de Máquinas especiali zaçào para marinheiro
de máquinas

C Maquinista de Anes C~nica..; Médio completo Experiência
06 meses

C Mateiro Fundamental Incompleto Expeliência
de IR meses

C Mecànico Fundamental Completo Experiencia
12 meses
Experiencia

C Mecânico de Montagem e Manutenção Fundamental Completo 12 meses ou
profissionaliz
ante

C Mestre de Embarcações de Pequeno
Fundamental IncompletoPorte

C Motorista Fundamental Completo
Experiência
06 meses
Experiência

C Operador de Caldeira Fundamental Completo
12 meses ou
pro fi ssionaliz
ante

C Operador de Central I-lidroelétrica Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C Operador de Destilaria Fundamental Completo
Experiência
12 meses

C
Operador de Estação de Tratamento

Fundamental Completo
Experiência

O"água e Esgoto 12 meses

C Operador de Luz Médio completo
Experiência
06 mese"

C
Operador de Máquinas de Construção

Fundamental Incompleto
Experiencia

Civil de 12 meses

C
Operador de Maquina de

Fundamental Completo
Experiencia

Fotocomposi tora 12 meses

C
Operador de Máquina.; de

Fundamental Incompleto
Experiencia

Tcrraplanagem de 12 meses

C Operador de !I,'1áquina Copiadora Médio completo
Experiência
12 mese<;

C Operador de Máquina.. Agrícolas
Fundamental Completo - cu~o

profissionalizante

C Operador de Rádio-Telecomunicações Médio completo
Experiência
24 meses
Experiência

Fundamental Completo
12 Ineses ou

C Mecânico de !'.tontagem e Manutenção profissionaliz
ante

C Porteiro Médio completo

C I~rogramadm de Rádio e Televisão Médio completo
Experiência
24 meses

C Recepcionista Médio completo
Experiência

Fundamental Completo
12 meses ou

C Revisor de Provas Tipográficas profis.'aonal iz
ante

C Salva-vidas Fundamental Incompleto Experiência I

-------- ·--- .."'l"'i"m....._._ ...... q- ,_. ... ................__



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59439

de 18 meses

c

c

c

c

c

c

c

D

D

Segundo Condutor

Seringueiro

Sonoplao,;ta

Telefonista

Tipógrafo

Torneiro l\'(ecànico

Vidreiro

Assistente de Direçào e Produção

Assistente em Administração

Fundamental Completo +
especializaçào - habi li taçào
como segundo condutor

Fundamental incompleto

Médio completo

Fundamental Completo

Fundamental Completo

Fundamental Completo
,

Fundamental Completo

Medio completo

M~io Profissionalizante ou
Médio completo -i experiência

Experiência
de 18 me~s

Experiencia
06 meses
Experiência
de 12 meses
Experiência
12 meses
Experiência
12 meses
hperiência
12 meses
Experiência
12 meses
Experiênçja
12 meses

o Confeccionador
Musicais

de InSln.Imentos
Medio completo

Experiência
: 12 n1eses

D

D

D

Desenhista Técnico," Especialidade

Desenhista Projetista

Diagramador

Médio Profissionalizante ou
Mediá completo +
cOl1hecimemo de programas de'
edltoraçào eletrônica e desenho
Médio Profissionalizante ou 1 Experiência
M~djo completo + experiência I 06 meses
Médió Profissionalizatlte
ou MÇ-dio completo 'Tcurso
de:editornção eletrônica

D

D

D

Editor de Imagem

Instrumentador Cirurgico

Mecânico (apc>io maritimo)

Mêdiá Profíssíonâlizante ou
Medlocompleto + experiência

'Médio completo

Médio, Completo +
bpêdalizaçào ~ carta de

1,11': ;

pnmeiro c<mdutor e de
Mcêâniço

Experiência
12mescs
Experiência
ü6meses

o Mestre de Ldi ficaçôes e Infra-estrutura Médio completo
,I

Experiência
24 mese!s

D

D

D

D

o
o

D

Montador Cinematográfico

Operador de Cãmera de Cinema e TV

Recreacioni sta

Revisord~Texto Braille

Taxidermista

Técnico de Aerofotogmmctria

T~nico de Labomtórioiárea

Media cOlnpleto
II ,'I

~~io. Protis\,ionalizante ou
t.if'eaio completo + experiência
'i" 11·.·,
Médio completo

Médio completo f habilitação
específica

Médio completo

Médio completo - habilitaçào
Médio Profissionalizante ou
Médio completo - curso
Técnico

Experiência
12 meses
Experiênçia
06 meses
Experiência
24 meses
Experiência
24 meses
Experiência

, 12 meses



59440 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

Médio Profissionalizante ou

D Técnico de Tecnologia da Intol1llaçào Médio completo + curso tecnico
em eletrônica com ênfa.o;;e em
sistemas computacionais
Médio Profissi onalizantc ou

D Técnico em Agrimensura Médio completo -.- curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

D Técnico em Agropecuária Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

D Técnico em Alimentos c Laticínios Médio completo - curso
, Técnico

D Técnicos em Anaramia c Necropsia
\1édio Profissionalizante ou Experiência
Médio completo + experiência 12 meses
Médio Pro fi ssionalizante ou

O Técnico em Arquivo Médio completo - curso
Técnico
Medio Profissionalizante ou

D Técnico em Artes Grãficas Médio completo + curso
Técnico

O Téçnico em Audio\-isual
Médio Profissionalizante ou Experiência

I Médio completo + experiênC'ia 12 meses
! Médio Profissional izante ou

D I Técnico em Cartografia Mêdio completo + curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

O Técnico em Cinematografia Médio completo - curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

D Técnico em Contabilidade Médio completo + curso
Técnico
Médio Pro tI ssionali 7..ante ou

D iTécnico em Curtume e Tanagem Médio completo - curso
Técnico
Médio Profissional izante ou

D Técnico em Economia Doméstica Médio completo + curso
Técnico
Médio Prolissionalizante ou

O Técnic<) em Fditicaçôes Médio completo - curso
Técnico
Médio Profissionalizante llU

O Técnico em Educação Física Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissional izantc ou

D Técnico em netricidade Médio Completo -~

Especial izaçào
Médio Profissionalizante ou

O Técnico em Ektrõnica Médio Completo + Curso
Técnico
f\.lédio Profissionalizante ou

O Técnico em Elctroeletronica Médio completo - curso
Técnico
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Médio Profissionali ,-ante ou

O Técnico em E1etmmecànica Médio completo ~ cur.>o

Técnico
Médio Profi ssional izante ou

D Técnico em Eletrotécnica Médio completo t- curso
·fecnico
Media Pmfissionali7-ante QU

D Técnico em Enfennagem Médio completo ... curso
Téçnico
Mr..~io Profissional i7ante ("lU

D Técnico em Enfem1agem do Trabalho Media completo + curso
Técnico
Médio Profissionali 7.ante ou

D Tecnico cm Enologia Médio completo -+- curso
Tecnico

D
Técnico em Equipamentos Médico- Médio Profissional izante ou Experiência
Odontológico Médio completo - experiência 12 meses

Médio Completo i-
D Técnico em Estatistica Conhecimento especifico

Médio Profissional izante ou

O Técnico em Estrada Médio completO - curso
Técnico
Médio Pro fissional i7ante ou

D Técnico em Fannácia Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissional izante ou

D Técnico em Geologia Médio completo + curso
Técnico

O Técnico em Herhário
Medio Profissionalizante ou Experiência
M~dio completo + experiência 12 meses
Médio Profissiónal izante ou

D Técnico em Hidrologia Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissionali zante ou

D Tecnico em Higiene Dental Media completo + curso
Técnico
Médio Profissional izante ou

D Técnico em Instrumentação Medio completo + curso
Técnico

Técnico em Manutençào de
Médio Profissionalizante ou

O
Audio/Vídeo Médio Completo ·1 CUNO

Técnico
Médio Profissionalizante ou

O Técnico em Mecãnica Médio C<lmpleto + curso
Técnico
Médio Profissionalizante üu

D Técnico em \1ctalurgia Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

D Técnico em Meteorologia Media completo - curso
Técnico

D Técnico em Microfilmagem Médio Profissionalizante ou Experiência
Médio comoleto + experiencia 12 me!o>es
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Médio Profi ..síonal il'.ante ou
D Técnico em Mineração Médio completo -+ cu['\;{)

Técnico
Mé.di'1 Proti ssional izante ou

O Técnico em Móveis c Esquadria... Médio completo I curso
Técnico
i\'ft~dio PlTlti'>sionalizante ou

D Técnico em Música Médio completo + cu['\;o
Técnico
Médio PlTltissionalizante ou

D Técnico em Nutrição e Dietetica Médio completo + curso
Técnico
Médio Profi ssionali7.ante ou

D Tccnico em Ortóptica Médio completo -I CUl""O

Técnico

D Técnico em Ótica Médio Pro li %ional izante ou Experiência
Médio completo + experiência 12 meses
Médio Profissionalizante ou

D Técnico etn Prótese Dentána Médio completo ~ curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

O Técnico em Química Médio completo + curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

D Técnico em Radiologia Médio completo + curso
Técnico

Técnico ReabiJitaçiio
Médio Pro fi ssionaJizante ou

O
em Ou

Médio completo ~

Fio,;ioterapia curso
Técnico
Médio Profissionalizante ou

O Técnico em Refrigeração Médio completo ; curso
Técnico

Técnico em Rcstaumçào
Médio Profissionalizante ou Experiência

D
Médio completo t- experiência 12 meses
Médio Profissionalizante ou

D Tecnico em Saneamento Médio completo t curso
Técnico
Médio Profi sSlOnalizante ou

D Técnico em Secretariado Médio completo ! cursc.'1
Técnico

Técnico em Segurança do
Médio Profissional izante ou

D Médio completo t curso
Trabalho

T(;.~nico

Tccnico em Som
Médio Profissionalizante ou Experiencia

O Médio completo + experiéncia 12 meses
Médio Profissional izante ou

D Técnico em Telecomunicações Médio completo , curso
Técnico
Médio Profissional ou Médio Experiência

O Técnico em Tdefonia completo + experiência 12 meses

O
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Médio completo + proficiência
Sinais em LlBRA.S

D Transcritor de Sistema Braille Médio completo
Experiência
24 me-st.'"S
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D Vlgilante
Fundamental Completo e curso E"periênCla
de fonnaçào 12 meses
Media Profissionalizante ou

D Visitador Sanitário Médio completo + curso
Tecnico

Admi ni strador
Curso Superior em

E Administração

E Analista de Tecnologia da Infom1ação Curso Superior na área

E Antwpólogo Curso Superior em antropologia
E Arqueólogo Cun;o Superior em arqueologia

E Arquit~t~ e Urbanista
Curso Superior em Arquitdura
e UrbaniSI1l0

E Arquivista
Curso Superior em
Arquivologia

E Assistente Social
Curso Superior em Serviço
Social
Lei Específica: Ensinei Médio

E Assistente Técnico em Embarcações
Completo, conhecimento
espctiali zado em artt:' ,naval e
rúáqui:nas '

'.

,

E Astrônomo Curso iSuperiorern Astrbnqmia

E Auditor
Curso Superioremeco~omiaou
direitb ouciênciascontábei~

Curso .Superior em'

E Biblimccário-Documentalista Biblioteconomia ou Ciência<õ da
h1.fonnação

E Biólogo
Curso Superior :em Ciências
Biológi:cas , ,

E Biomédico Curso, Superiarem Biomedicina
E Cenógrafo Cub.>o Superior naarea

Lei Especí1ica: Ensino Médio'
E Comandante de Lancha Completo, especialização na.

àreae carta de Patrão de Pesca
Lei Especifica: Ensino Media

E Comandante de Navio
Completo, especialização. na
área e carta de Patrão de Alto:
Mar

E Contador Curso Superior em Ciências
Contábeis
CUTSl1 Superior em Artes

E ICoreógrafo Cênicas, Teatro ou Educação
Física
Curso Superior em Artes

E Decorador Plástica.. ou Arquitetura e
Urbanismo

E Desenhista Industrial Curso Superior ~ Desenho
Industrial

E Diretor de Artes Cênica.. Curso Superior em Artes
Cênicas

E Diretor de Fotogratia Curso Superior em
Comunicação Social
Curso Superior em

E Di relor de Iluminação Comunicação Social ou Artes
Cênicas
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E Diretor de Imagem Curso Superior em
Comunicação Social
Curso Superior em

E Diretor de Produçào Comunicação Social. Artes
PIli.stica" c Artes Cênicas f

habilitaçào

E Diretor de Prognuna Curso Superior em
Comunicaçào Social

E Diretor de SOI11
Curso Superior em
CJmunicaçào Social

E Economista Curso Superior em Economia

E Economista Doméstico
Curso Superior em Economia
Doméstica
Curso Superior em

E Editor de Publicações Comunicação Social.
Jornalismo ou Letras
Curso Superior em Enlennagem

E Enfennciro do Trabalho com Especial ização em
Enfennagem do Trabalho

E Enfermeiro.:área Curso Superior em Enlemlagem
Curso Superior em Engenharia

E Engenheiro de Segurança do Trabalho com Especialização em
Segurança do Trabalho

E Engenheiro/área CUf';(l Supclior na area
E Engenheiro Agrônomo Curso Superior na área

E Estatistico Curso Superior em Ciência...
Estatísticas ou Atuariais

E Fannacéutico Curso Superior na área
E Fannaâutico BioquÍlTIlco Curso Superiür na área

Curso Superior em Ar1es
E Figuri nista Cênicas - habilitação em

Indumentária
E Filósofo Curso Superior em FiJosolia
E Físico Curso Superior na área
E Fisioterapeura Curso Superior em Fisioterapia

FonoaudióIogo
Curso Superior cm

E
Fonoaudiologia

E Geógrafo Curso Superior em Geografia
E Geólogo Curso Superior em Geologia
E Historiador Curso Superior em História

Lei Específica: Médio
Completo. Especial ização na

E Imediato Área Carta de Patrão deou
Pesca
Curso Superior em Jornalismo

E Jornalista ou Comunicação Social com
Hahilitação em Jornalismo

E Matemático Curso Superior em rVlatemática

Mé'dico Veterinário
Curso Superior em Medicina

F. Veteri nária
E Médico/área Curso Su-.rerior em Medicina

Lei Espl"cí fica: Médio
E t-.1estre Fluvial Completo e Especialização e

Cana de Mestre FluvÜll

-----------------------------------------
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Lei Específica: Médio
E Mestre Regional Completo e Especialização e

Carta de Mestre Regional
E Meteorologista Cur~o Superior na área
E Museólogo Curso Superior em Museologia
E Músico Curso Superior em Música

Musicoterapeuta
Curso Superior em

E Musicoterapia
E Nutricionistalhabilitação Curso Superior em Nutrição

E Oceanólogo
Curso Superior em Oceanlogia
ou Oceano2Tafia

E Odontólogo Curso Superior em Odontologia
E Ortoptista Curso Superior em Ortóptica
E Pedagogoíárea Curso Superior em Pedagogia

Lei Específica: Fundamental
E Primeiro Condutor Completo .... CUTh0 de

E~pecializaçào

E Produtor Cul tural
Curso Superior em
Comunicaçào Social
Curso Superior em
Comunicação Visual ou
Comunicação Social com

E Programador Vísual Habilitação em Publicidade ou
Desenho Industrial com
habilitaçào em . Pr0gramaçào
Visual

E P~icólogo/área Curso S uperi ar .em Psicologia
Curso Superior em

E Publ iciui.rio Comunicação Social com'
IcIabilitação em Publicidade e
Propaganda

E Químico CUrSd Superior na área
Curso Supen6r em

E Redator Comunicação Social ou
JOf11alismo .ou Letras

E Regente Curso Superior eniMúsica +
Especialização em Regência
Cu~o Superior em

E Relações Públicas C0n:!unicação Sdtial com
I-Iabilitaç'ão em Relações
PúbÚcas

E Restauradar/área CursO Superior na Arca

E Revisor de Texto Curso Superior em
Çomunícação Sodal ou Letras
Curso Superior em
Comunicação Social coml

E Roteirista Habi li tação em Jornalismo ou
Cinema ou Publicidade e
Propa~anda ou Letras

E Sanitarista Curso Superior com
E-;peciaJização na Área

E Secretário Executivo Curso Superior em Letras ou
Secretário Executivo Bílíngüe

E Sociólogo Curso Superior em Sociologia
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E Técnico Desportivo
Curso Superior em Educaçào
Física

E Técnico em Assuntos Educacionais
Curso Superior em Pedagogia
ou Licenciaturas l

Curso SuperillT em!
E Tecnólogo em Cooperativismo Administração ou Gestão de

Cooperati vas
E Tecnólogo: fonnação CUl'\O Superior na área
E Teólo~o Curso Superior em Teologia

E Terapeuta Ocupacional
CUNl Superior em Terapia
Ocupacional

E TraduloT Intti'rprele Curso Superior em letras

E Zoolccnista
Curso Superior em
Zootecnia

A:'I'JEXO XI
(ANEXO 11I DA LEI:'II.II 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
TABELA PARA PROGRESSÃO POR CAPACITAÇAO PROFISSIONAL

NIVEL OF NIVEL DE
CARGA HORARIA DE CAPACITAÇÃO

CLASSIFICAÇ.~O CAPACITACÃO
I Exigência mínima do Cargo

A
fI 20 horas
JII 40 horas
IV 60 horas
I ExiJ(encia mínima do Car,go

B
II 40 horas
III 60 horas
IV 90 horas
I Exigência minima do Cargo

C
li 60 horas
IH 90 horas
IV 120 horas
I Exigência mínima do Cargo

D
11 90 horas
m 120 horas
IV 150 horas
I Exigência mínima do Cargo

11 120 horas
E III 150 horas

IV
Aperfeiçoamento ou curso de capacitação superior a
I!lO homs

ANEXO XII
(ASEXO VI DA LEI NlI 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
TERMO DE OpçÃO

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TECNICO-AD\1rNISTR.A TIVOS EM EDUCAÇAO
Nome: ICargo:

Matricula SIAPE: Unidade de Lotação: IUnidadé Pagadora:

Cidade: 1Estado:

--------------...........-..-_.._--------------------~""._-"
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Al'IEXO XIII
(A~EXO VII DA LEI N!ll 1.091, DE 12 DE JA~EIRO DE 200S)
TABELA DE CORRI':LAÇÃO DOS CARGOS ATLIAIS PARA A NOVA SITUAÇÃO

Venho. nos termos da Lei w 11.091. de 12 de janeiro de 2005, observando o disposto em seu art. 16, optar por
integrar o Pl~mo de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educaçào, na fonna estabelecida pela Lei em
referencia.

I I

Local e data

Assinatura

Recebido em: /_____1

AssinaturaíMatrícula ou carimbo do servidor do órgào do
Sistema de P,cssoal Civil da Administraçào Federal - SIPEC

. ..

SIITAÇÃO ~O PLANO trNICO DE CLASSIFICAÇAO E
SITt:Aç..\O !'iOVA

RETRIBUlCÃO DE CARGOS E EMPREGOS

NÍVEL SUBGRUPO
DENOMINAÇAO DO NIVEL DE DENOMJNAÇAO DO
C\RGO CLASSIFICACÃO CARGO

APOIO 1 Auxiliar de Cozinha B Auxiliar de Cozinha
APOIO I Auxiliar de limpeza A Auxiliar de Limpeza
APOIO I Auxiliar de Sapateiro A Auxiliar de Sapateiro
APOIO 1 Auxiliar Operacional A Auxi liar Operacional
APOIO I Auxiliar Rural A Auxiliar Rural
APOIO I l.avadeiro A: Làvadeiro

APOIO 1
Operador de Máquinas de

A
Operador de Máquinas de

Lavanderia I ~a\'anderia
APOIO I Servente de Limpeza A Servente de Limpeza
APOIO I Servente de Obras A Servente de Obras
APOIO 2 Assistent~ de Estúdio A Assistente de Estúdio
APOIO 2 Auxiliar de alfaiate A Auxiliar de alfaiate
APOIO 2 Auxiliar de Carpintaria A Auxiliar de Carpintaria
APOIO 2 Auxiliar de Dobrndor A Aucxiliar de Dobrador
APOIO 2 Auxiliar de Encanador A: Auxiliar de Encanador
APOIO 2 , Auxiliar de Estofador A Auxiliar de Estofador

APOIO 2
Auxiliar de fOl)ador de

!\
Auxiliar de FOIjador de

Metais Metais

APOIO 2
Auxiliar de Fundição de

A
Auxiliar de Fundição de

Metais Metais
APOIO 2 Auxiliar de Marcenaria A Auxiliar de Marcenaria

APOIO 2
Auxiliar de Oficina de

A
Auxiliar de Oficina de

Instrumentos Musicais Instrumentos Musicais
APOIO 2 Auxiliar de Padeiro A Auxiliar de Padeiro
APOIO 2 Auxil iar de Serralheria A Auxiliar de Serralheria
APOIO 2 Auxiliarde Soldador A Au~iliar de Soldador

APOIO 2
Aux i IiarChapeador.'

A
Auxiliar de Infra-estrutura e

l.antemeiroiFunileiro Manutenção/área



59448 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

APOIO 2 Carvoejatior A Carvoejador
APOIO 2 Chaveiro A Chaveiro
APOIO ") Copeiro B Copeiro
APOIO ") Lanchelro n Lancheiro"-

APOIO 2 Oleiro A Oleiro
APOIO 1 Ves!iarista. A Vestiarista
APOIO 3 Açougueiro B Açou,",rueiro

APOIO 3
Assistente d..: Audio/

B Assistente de Som
VídeoiVídco Tape

APOIO 3 Assistente de Cãmem B Assistente de Câmera
APOIO J Assistente de Montagem B Assistente de Montagem

APOIO 3 Atendcl1te de Consultôrio.área B
Atendente de
Consultório.:ãrea

APOIO 3 Atendeme de Enfermagem H Atendeme de Enfermagem
APOIO 3 Auxiliar de Eletricista IB Auxiliar de Eletricista

, Auxiliar de Nutrição eAPOIO 3 Auxiliar de Lactário In
Dietética

APOIO 3 Auxiliar de Mecânica B Auxiliar de Mecânica
APOIO 3 Auxiliarde Microfilmagem B AU.>;.iliarde Microlilma~em

APOIO 3 Vidraceiro B Vidraceiro
APOIO 4 Ajustador Mecânico B Ajustador Mecânico
APOIO 4 Alfaiate S Costureiro
APOIO 4 Apontador B Apontador
APOIO 4 Armador B Annador
APOIO 4 Armazenista B Armazcnista
APOIO 4 Auxiliar de AJ-,'mpecuária B Auxiliar de Agropecuária

APOIO 4
Auxiliar de Anatomia e

13
Auxiliar de Anatomia e

Necropsia Neeropsia
APOIO 4 Auxiliar de Artes Gráfica.. B Auxiliar de Artes Gráficas
APOIO 4 Auxiliar de Biblioteca C Auxiliar de Biblioteca

APOIO 4 Auxiliar de Creche C Auxiliar de Creche

APOIO 4
Auxiliar de Curtume e B

Auxiliar de Curtume e
i Tanant('s Tanantes

APOIO 4 Auxiliar de Fannácia B Auxiliar de Fannâcia

APOIO 4
Auxiltar de Industrialização e

B
Auxi Iiar de Industrializaçào

Conservação de Alimentos e Conservaçào de Alimentos

APOIO 4 Auxiliar de Laboratório B Auxiliar de Laboratório

APOIO 4 Auxiliar de Meteorologia B Auxiliarde Meteorologia

APOIO 4 Auxiliar de Nuuiçào I B
Auxiliar de Nutrição e
Dietética

APOIO 4
Auxiliar de Procl;:ssamento de

B
Auxiliar de Processamento

Dados de Dados

APOIO 4 Barbeiro B Barbeiro
APOIO 4 Barqueiro B Barqueiro

APOIO 4 I Carpinteiro B Carpinteiro

APOIO 4
Chapeadon'Funi lei ro!

B Montador/Soldador
L<lntcmeiro

APOIO 4 Compositor Gráfico B Compositor Gnilico

APOrO 4 Costureiro B Costureiro
APOIO 4 Cozinhetro C Cozinheiro

APOIO 4 Desenhista Copista B Desenhista Copista

APOIO 4 Dobrador U MontadoriSoldador

APOIO 4 Encanador.'área B Bombeiro Hidráulico

APOrO 4 Estofador B Estofador

.._~._.-_•._~-----------~._-----------,

___________._n ..... _
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APOIO 4 FOllador de Metais B Montador/Soldador

APOIO 4 fundidOT de Metais B Montador/Soldador

APOIO 4 Garçon B Garçon

APOIO ~ Jardineiro B Jardineiro

APOIO 4 Marceneiro B Marceneiro

APOIO 4 Massagista B Ma'isagista

APOIO 4 Mateíro C Mateiro

APOIO 4 Motociclista B Motociclista

APOIO 4 Operador de Caixa C Auxili ar em Administracão

4
Operador de Maquinas

C
Operador de Máquinas

APOIO Agrícola'> AglÍcolas

4
Opcrndor de Máquina..; de

C
Operndor de .·Máquinas de

APOIO Construçào Civil Construção Civil
Operador de \1áquma<; de

C
Operador de Máquinas de

APOIO 4
Tcrmplanagem Tcrraplanagcm

APOIO 4 Padeiro B Padeiro

APOIO 4 Pa/!inador C Encadcrnador
APOlO 4 Pedreiro B Pedreiro

APOIO 4
Pintor de Construção Cênica e

B
Pintor de Corlstnlçâo Cênica

Paineis e Painêii
APOIO 4 Pihtor:área B .Pintor:area
APOIO 4 Salva-vidas C :Salva-vida<;

APOIO 4 Sapateiro B 'Sapateiro
APOIO 4 Sdeiro B Seleiro
APOIO 4 St-ringueiro C Senngue:iro
APOIO 4 Serralheiro B Montador/Soldador
APOIO 4 Soldador B Montador/Soldador
APOIO 4 Telefonista C Tclefonisla
APOIO 4 Tratorista B Tratorista' :'.'
INTERMEDIÁRIO I

Afinador de Instrumentos
C

Atlnador de :ItI!>1rumentos
Musicais ,Musicais.

INTERMEDIARIO I AScensorista C .Astensorista . .

INTERMEDlARIO ' I Auxiliar Administrativo C A.u~iliar .em Administração
rNTERMEDIA RIO I Au.xifiar de Biblioteca (' ALJ:xiliar~deBiblioteca
INTERMEDIARlü I Auxiliar de Cenografia B Auxiliar,cle Cenografia
INTERMEDIARIO .1 Auxifiarde Figurino B ALi:xiliar:de Figurino
INT:ERMEDIARIü I Auxíliarr;le Saude C ~Auxiliarde Saúde
INTERMEDIARIO I A:uxiliarde Topografia C Au~ iIi<lr ~de. Ti.)pÜgrafia

INTERMEDIÁRIO
, Auxiliar de Veterinária e Au~iliar de Veterinária eI

ZOhteçnia C
'Zt)C)lecnia

INTERMEDiARIO I Bm'nbeiro C :Brigadistadc lritêndio
INTERMEDIARIO ,I Continuo C ,Contírmb
INfERMEDtARIO I Cdntm-Mestn:/Oficio C Contrn-N1estre/Olicio
INTERMEDiARIO I C07ínhelm C C:o?-,inheiro

INTERMEDIÁRIO Curvadl.jr de Tubos de Vidro . .

1
(Hi<~lolécnico ) C Hialotêcnico

INTERJ\,lEDlARIO I Datilógrafo C Auxiharcm l'\dminiSlraçào
INTERMEDV\RIO 'I Detonador C Detonador
INTERMEDIARIa I Digitadbr C Aux.iliarem Administraçâo
INTERMEDLARJO I Disci'itecario C Di~cotecáJjo

INTERMEDlA.RIO I EIctricista:área C Eh~triCi sia
.INTERMEDIARIO I Encademador C •Entademador
INTERMEDiARIO 1 Eilcanador/Bombeiro C ETlt,:!l.nlldoflBombeí ro
INTERMEDiARIa ,1 Eológrafo C fo(ól:,rrafp
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INTEJUo.1EDlARIO l FohJ.gravador C Fotogravador

INTERMEDIÁRIO I Frcsador C Mecànico de Montagem e
Manutençào

INTERMEDIARIü I Guarda Florestal C Guarda Florestal
INTERMEDIARIa I Impositor C ImposilOr
INTERMEDIARIa I Impressor C Impressor
INTERMEDIARIa I Laboratoristaárea C Assistente de Laboratório
INTERMEDIARIa I Linotipista C Linotipista

INTERMEDIÁRIO I Mandrilador C
Mecânico de Montagem e
Manutençào

INTERMEDIARIü I Mecànicoiárea C Mecânico
INTERMEDIARIa I Motorista C Motorista
INTERMEDIARIO I Operador de CaldeIra C Operador de Caldeira

I INTERMEDIÁRIO I
Opemdor de Central

C
Operador de Central

Hidroelétrica Hidroelétrica
INTERMEDIARIa I Operador de Destilana C Operador de Destilaria

INTERJvlEDL.\RIO I
Operador de Estaçào de

C
Operador de Estação de

Tratamento D'água Tratamento D"água e E<;J.:oto

INTERMEDIÁRIO I
Operador de Máquina

C
Operador de Máquina

Copiadora Copiadora

INTERMEDIÁRIO I
Operador de Máquina

C
Operador de Máquina

FotocompOsitora Fotocomposi tora

INTERMEDIÁRIO I
Operador de Máquina..

C
<.)perador de Máquina..

Agricolas Agricolas
n-..TERMEDIARlO I Operador de Teleimpressora 8 Operador de Teleimpressora

INTERM EDIÁRlO I Piai nadar de Metais jC
Mecânico de Montagem e
Manutençào

INTERM"EDIARIO I Porteiro C Porteiro
INTERMEDIARIO I Reccpciani sta C Recepcionista

INTERMEDIÁRIO I
Revisor de Provas

C
Revisor de Provas

Tipográfica~ Tipográficas
[NTERM"EDL!\RIO I Telefonista C Telefonista
[NTERMEDIARIO I Tipógrafo C Tipógrafo
rNTERM.EDIARIO 1 TorneIro Mecànico C Torneiro Mecânico
INTEAAfEDIARIO I Vidreiro C Vidreiro
INfERMEDIARIO I Vigilante. D Vigilante.
.fI\.'TERMEDV\RIO 2 Aderecista C Aderecista
INTERMEDIARIa 2 Administrador de Editicios C Administrador de r:difici()s
INTEJUo.1EDIARIO 2 Assistente de Alunos C: Assistente de Alunos

INTERMEDIÁRIO 2
Assistente de Direção de Artes

D
Assistente de Direção e

Cênica" Produção

INTERMEDIÁRIO :?
Assistente de Produção de

D
Assistente de Direçào e

Artes Cenicas Produçào
INTERMEDL<\R10 2 Camareiro de Espeuiculo C Camareiro de Espeuiculo
INTEIUI/IEDlARlO 2 CenotécnlCO C Cenotécnico

INTEAA1EDlÁRJO 2
Confeccionador de! D Confeccionador de
Instrumentos Musicais I Instrumentos Musicais

INTERMEDIARIa 2 Contra-rep;ra C Contra-regra

INTEAA'IEDIÁRIO
' Costureiro de

C
Costureiro de

2
Espetáculo/Cenário Espetáculo/Ceruirio

INTERMEDIÁRIO
Datilógrafo de Textos

C
Datilógrafo de Textos

2
Gnifícos Gráficos

INTER.\1EDIARIO 2 Eletricista de Espetáculo C Eletrici~ta de Espetáculo
INTER.MEDIARlO 2 Locutor C I.ocutor

-----_._-----------------------------~----
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INTERMEDIAIUO 2 Maquinista de- Artes Ce-nica.. C Maquinista de Artes Cênicas

ThrrERMEDIÁRIO Mestre/Ofício D
Mestre de Edilicações e

2 Infra-estrutura

INTERMf.DIÁIUO :2
Operador de Gerador de D Editor de Imagens
Caral.:teres

INTERMEDIARlO 2 Operador de Luz C Operador de Luz

INTERMEDIÁRIO 2
Orerador de Rádio-

C
Operador de Rádio-

Telecomunicaç6e., Te1ecomunicacões

INTERMEDlÁRlO 2
Prog.ramador de Rádio e

C
Programador de Rádio e

Televisão Televisào

INTERMEDIARIO 2 Recrcacioni..ta D Recrcacionista

INTERMEDIARlO 2 Sonoplasta C Sonoolasta

INTERMEOV\RIO 3 Almnxarife C Almoxarife

INTERMEJ)JARIO 3 Auxiliarde Enknnal!cm C Auxiliar de Enfermagem
. ' Auxiliar em Assuntos i\uxiliar em Assuntos

INTERMEBIARlO 3 Educacionais C' Educacionais,

INTERMED'IARIO 3
Auxiliar fécnico de

.C
Assistente de'Tecnologia da

, .Processamento de Dados ""lfonnaçâo

INTERMEDIARlO 3 Instnimentador Cirúrgico D Instrumeritadór Cirúrgico

INTERMEblÁRIO 3 \ Operador de Computador D
Tê.cnico de· •Tecnologia da

·Inforrriaçào

INrERMETIl'IARIO 3 Taxidemusta D .Taxidcnnista •

INTERMEDIÁRIO 3
Técnico em Anatomia e

D
Hcnico em Anatomia e

.... Necropsia NécfOPsia

INTERMEDIARIO 3 .Tecnicoem AQüicu!tura D Tecnico em tXl!tupecuária

INTERMETIJtfARJO 3 .Técnicoem Audiovisual D Tecllicd emA:udiovisual

INTERMEtHÃRIO 3
Têcnico em Equipamentos

D
'Tecllicoem. Equipamentos

';i Médico~Od(jntológjco MédicocOdórltológico
INTERMEIl)'IARJO' J TC-Cllid)em Estatistica. ,D TecnicQ errf Estatística

lNTERMECJtlARJO J Têcnicbem Herbárío ., 'D T&nicQ CTn I;terbário

INTERMEID'IAR.IO 3 Tecnicoem Microfilrnagem "D. )fecnic9 errd\i1icrofi Imagem
INTERNfEWtb\RJO . 3 Tecnicoem Otica i;D JecilicóemQtica

fNTERMEB'IARJO 3 Técnico em Piscicultura '.0
,
T~cnj;;oeTnWí!ropecuália

INTER1I.fEW:IARlO 3 ;Técnico em Restauracào p il"ecriitq em~estaurnção

INTERME[)IAiRJO 3 Técnico,em Som ... D i T ~cnj~qem'iSbm

rNTERMEIDiIA·R10 3 Técnico em Tdefonia D ~f~nkd em. fl;elefonia

INTERMEI:;HÁRIO T r:mscritor de Sistema!Braille
" Trarispntór de Sistema

3 D
, Braille

INTERMEDIARIO 4 Programador de Computador D
Tectiico de Tecnologia da
Infonilação

.. . , Assistente em
INTERMEDIARJO 4 Assistente em Administração D

I , Adnhnisnacão

INfERMEDIÁIUO 4 Cinegrafista D OPerador de Câmera de
, CihemaeTV

JNTERMEmARlO 4 Desenhista Proieti:;ta D Desenhista Proietista

Th.'TERMEDL..<\RIO 4
Desenhista Técnico!

O
Desêl\hi sta Técnico/

, ESDCcialidade Esoecialidade
INTERMEDIARlO 4 Editor de Vídeo-Taoe D Editor de Imagem
INTERMEDlAR10 4 Jornalista Diagramador D Dià!ITaTnador
fNfERMEDlARio 4 Montador de Filme D MoiltatlorCi nematom-áfi co

INTERMEDIÁRIO 4
Operador de Câmera de

D
operador de Câmera de

Televisào CihemacTV
INTERMEDIARIa 4 Operador de Mesa de Corte D Editordelmagem
INTERMEDIARIa 4 Rcvi"or de Texto Braille D Revisor, de Texto Braille
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INTERMEDIÁRIO 4 Técnico de Acmfotogrametria D Técnico de
Ael'Ofotogrametria

INTERMEDIARIO 4 Técnico de Laboratório/área D Técnico de laboratório/área
INTERMEDL<\RIO 4 Técnico em A~'Timensura D Técnico em Agrimen.'>ura
INTERMEDIARIO 4 Técnico em Agropecuária D Técnico em Agropecuária

INTERMEDIÁRIO 4
Técnico em Alimento" e

D
Técnico em Alimentos e

Laticínios Laticínio."
INTERMEDIARIO 4 Tecnicl) em Arquivo O Técnico em Arquivo
INTERMEDlARIO 4 Técnico em Artes Grilticas O Té\:nico em Artes Gráfica"i
INTERMEDIARIO 4 Técnico em Canografia O Tecnico em Cartografia
INTER.Jv1EDlARlO 4 Técnico em Cinematografia D Técnico em Cincmato~rafia

INTERMEDlARIO 4 Técnico em Contabilidade D Técnico em Contabilidade

rNTERMEDIÁRIO 4
Tcmico em Curtume e

D
Técnico em Curtume e

Tanal!:cm Tanagem

INTERMEDIÁRIO 4
TL~nico em [conomia

D
Técnico em Economia

Domé'slica Doméstica
INTERMEDL<\RIO 4 Técnico em Edi ticações [) Técnico em Edi ficacões
INTERMEDlARIO 4 Técnico em Educação Física O Técníco em Educação Física
INTERMEDlARIO 4 Técnico em Eletricidade O Técnico em Eletricidade
INTER.\1EDlARIO 4 Técnico em Fletromecânica D Tecnico em Eletrornt"Cânica
INTERMEDIARIa 4 Tecnico em Eletrônica O Técnico em EletTÓnica
INTERMEDIARIO 4 Técnico em fletrotl"cnica D Técnico em Eletrotéçnica
lNTERMEDIARIO 4 Técnico em Enfermagem D Técnico em Enfennagem

INTERt\1EDIÁRIO 4
Técnico em Enfermagem do

O
Técnico em Enfennagem do

Trabalho Trabalho
INTERMEDLo\RIO 4 Técnico em Enologia D Técnico em Enologia
INTERMEDIARIO 4 Técnico em Estrada D Técnico em Estrada
INTERMEDIARIO 4 Tl\:nico em Famlácia D Técnico em Famlácia
INTERMEDlARIO 4 Tccnico em Ge(llogla D Técnico em Geologia
INIER.\-1EDIARIO 4 Técnico em Hidrologia D Técnico em Hidrologia
INTERMEDIARIü 4 lúnico em Higiene Dental J) Técnico em Higiene Denlal
INTERMEDIARJO 4 Técnico em Instrumentaçào D Tél~nico em Instrumentaçào

INfERMEDIÁRIO 4
Técnico em Manutenção de

O
Técnico em Manutençào de

t\udio;Vídeo AudioNideo

INTER.\1EDL.<\RIO 4 Técnico em Mecânica O Técnico em Mecânica

INTERMEDlARIO 4 Técnico em Metalurgia O Técnico em Metalurgia

INTERMEDIARIO 4 Técnico em Meteorologia D Técnico em MeteoroloRia

INTERMEDIARIO 4 Técnico em Mineraçào O Técnico em Mineração

INTERMEDIÁRIO
Técnico em Móveis e T(·çnico em Móveis e

4
rS9.ua~ria,

D
Esquadrias

INTERMEDIARIO 4 Técnico em Música D Técnico em Música

INTERMEDIARlO
Tccnico em Nutrição c Técnico em Nutrição e

4
Dietética

D
Dietetica

INTERMEDIARIO 4 Tt'('nico em Ortóptica D Técnico em Ortóptica

INTER.rvlEDIARIO 4 I écnico em Prótese Dentária O Técnico em Prótese Dentária

INfERMEDIARIO 4 T~;cnico em Química D Técnico em Química

INTERMEDIARlO 4 Técnico em Radiologia D Técnico em Radiologia

INTERMEDIARIO 4
Técnico em Reabilitação ou

D
Técnico em Reabilitação ou

Fisiotempia Fisioterapia

INTERl\1EDIÁRIO 4
Técnico em Refrigeração e Ar

D Técnico em Refrigernçào
Condicionado

INTERMEDlARIO 4 Tecnico em Saneamento O Técnico em Saneamento

INTERMEDIARlO 4 Técnico em Secretariado D Técnico em Secretariado

~------------------_....."....,--~--..------------_.~--
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Tccniço em Segurança do
Trabalho
Técnico de Tecnologia da
Infornlaçào

INTERMEDIÁRIO 4
Técnico
TC'lecomunicaçôes

em D Técnico em
Telecomunícações

INTERMEDIÁRIO 4
Tradutor c Intérprete de D
LIllj,'illlgcm de Sinais

Tradutor e Intérprete de
I,inguagem de Sinais

INTERMEDIARIO 4
TECNICO
~1ARÍTIMO

TEC~ICO

MARIllMO

Visitador Sanitário

Arrais

Assistente Técnico
Embarcações

D

B

\,"m E

Visitador Sanitário

Arrais

Assistente Tecnico em
Embarcações

TECNlCO
MARÍTIMO

Condutor/Motorista Fluvial C Condutor!Motorista Fluvial

TECNICO
MARÍTIMO

Conservador
Gelador

ele Pescado 112

B Conservador de Pescado

TECNlCO
MARÍTIMO

Conser\,,'aJor
Gdador

de Pescado 7?-
B Conservador de Pescado

TECNICO
MARÍ'llMO

Colllrameslre
Marilimo

Fluvial.' B Contramestre
Marítimo

Fluvial!

TECNlCO
MARÍJ"IMO
TECNICO
MARíTIMO
TECNICO·
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO

CtlzinhcimFluvial C

Cozinheiro Matítimo C

Eletricista de Embarcação B

Marinheiro B

rl,:larinheiro·Fluvial B

Marinheiro de Máquinas C

C~zinheiro de Embarcações

COzinheiro de Embarcações

El~tricista.de Embarcação

Marinheiro
I

MatinooiroFluvial

Marinheitude Máquinas

Mecânico (apoio maritimo) D
,I". . •

Mccànico (apoio maritimo)

TÉCNICO
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO

Marinheiro
Máquina..;

Fluvial de C Marinheiro
Mã<jui~a~ .

Fluvial
.

de

TECNICO
M.-'\RÍ'nMo
TECNICO
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO
TECNTCO
MARÍTIMO
TECNICO
MARÍTIMO
TECNICO
MARiTIMO
TECNICO
MARíTIMO
SUPERIOR I
SUPERIOR I

SUPERIOR 1

Mestre de Embarcações de C
Pequeno Porte

Me,;tre de Rede B

Pescador Profissional A

Redeiro A

Segundo Condutor C

Taifeiro Fluvial A

Taifeiro Marítimo A

Engenheiro Operacional E
TL"Cnólogo':formaçào E
TL"Cnólogo em E
Cooperativj"mo

Mestre de Embarcaçõe" de
Pe2,ueno P,orte

..
Me!StredeRede

PekadorProfissional

'Seg~lldoCondutor

Taiifeiro Fluvial

Tai'feiro Marítimo

EngEmheiro/area
Ta.'nólogo farmaçào
Te.5nól0go em
Cooperativismo
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SUPERIOR 2 Admi nistrador E AdminislJador

SUPERIOR 2 Analista de Sistemas E Analista de Tecnologia da
lnfonnaçào

SUPERIOR 2 Antropólogo E Antropólogo
SUPERIOR 2 Arqueólogo E Arqueólogo
SUPERIOR 2 Arquiteto I: Arquiteto e Urbanista
SUPERIOR 2 Arquivista r Arquivista
SUPElUOR 2 Assistente Social F Assistente Social
SUPERIOR 2 Astn"nomo E Astrônomo' .
SUPERIOR 2 Auditor E Auditor

SUPERIOR 2 Bibliotecário ,F
Bibliotecário-

I Documental ista

SUPERIOR " 13ibl iokcário-Documentali sta E
Bibliolecário-
Documental ista

SUPERIOR " Biólogo E Biólogo
SUPERIOR 2 Biomedico F Biomédico
SUPERIOR :2 Cirurgiào Dentisla E Odontólogo
SUPERIOR 2 Comandante de Lancha E Comandante de Lancha
SUPERIOR 2 Comandante de Navio E Comandante de Navio
SUPERIOR 2 Comunicólogo E Produtor Cultural
SUPERIOR 2 Contador E Contador
SUPERIOR 2 Coreógrdfo E Coreógrafo
SUPERIOR 2 Decorador F Decorador
SUPERIOR 2 Desenhista Industrial E Desenhista Industrial
SUPERIOR 2 Diretor de Espetáculos E Diretor de Artes Cênica-;
SUPERIOR 2 Diretor de Fotografia E Di retor de Fotografia
SUPERIOR 2 Diretor de Iluminação E Diretor de Iluminação
SUPERIOR 2 DirelOrde Imagem E Diretor de lmagem
SUPERIOR 2 Diretor de Produção f Diretor de Produção
SUPERIOR 2 Diretor de Progranm F Diretor de Programa
SUPERIOR 2 Diretor de Som L Diretor de Som
SUPERIOR 2 Economista E Economista
SUPERIOR 2 Economista Doméstico E Economista Doméstico
SUPERIOR 2 Editor E Editor de Publ ieaçães
SUPERIOR :2 Enfenneiro do Trabalho E Enfermeiro do Trabalho
SUPERIOR 2 Fnfernleiro i área E Enfenneiro/árca
SUPERIOR ") Engenheiro de Pesca E Engenheiro/ârea

SUPERIOR 2
Engenheiro de Segurança do

E
Engenheiro de Segurança do

trabalho trabalho

SUPERIOR 2 Engenheiro Agrimensor E Engenheiro/área

SUPERIOR 2 Engenheiro Ab'TI1nOmQ E Engenheiro Agrônomo
: Engenheiro ü\ il;

SUPERIOR 2 Especial idade E Engenhei ro/área

SUPERIOR 2
Engenheiro de Controle de

E Engenheiroiárea
Qualidade

SUPERIOR 2 Engenheiro de Produção E Engenheiro/árca
SUPERIOR 2 I:n!.!:enhei m Elelricista E Engenheiro/área

SUPERIOR 2 Engenheiro E1etronico E Engenheiro'area

SUPERIOR 2 Engenheiro Florestal E Engenheiroiárca

SUPERIOR 2
Engenheiro Mecânico/

E Engenheiro/área
EspeCialidade

SUPERIOR 2
Engenheiro

E Engenheiroltirea
Metalurgico''Especialidade
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2
Engenheiro de Minas/ r: EngenheirolãreaSUPERIOR Especialidade

SUPERIOR 2
Engenheiro Quimico/

F Engenheiro/área
Especialidade

SUPERIOR 2 Estatístico E ESlatísticc>

SUPERlOR 2 Farmacêutico E FalTIlacêutico
SUPERIOR 2 Fam13cêutico Bioquimica E farnlal'êutico Bioquímico
SUPERIOR 2 Figurinista ' E figurinista

SUPERIOR 2 Filósofo f Filósofo
SUPERIOR 2 Físico E Físico
SUPERIOR .2 Fisiotemoeuta F. FisIOterapeuta
SUPERJOR .2 Fonoaudiólogo E Fonoaudiólogo
SUPERJOR 2 Geógrafo L , Gcógral()
SUPERIOR 2 'Geókwo r Geôlogo

"

SUPERJOR 2 ,Historiador E Historiador
SUPERIOR :2 Imi.....liata E 'Imediato
SUPERIOR 2 Jomalis(;) E 'loma!i"ta
SUPERIOR 2 Matemático E

,
Matemálicô

SUPERIOR 2 Médico Veterinario E Médico Veterinário
SUPERIOR 2 'Médico área E Médico 'area
SUPERIOR 2 Mestre Fluvial E ,Mestre Fluvial
SUPERIOR .2 Mestre Rc~ional E

"

:Mestre Regional
SUPERIOR 2 .tvfeteorologista E ,Mcteomlóglsla
SUPERIOR " .2 'Museólo2o E 'Muscólo20
SUPERIOR 2 Mú...ico l' , :'Musicn ,

SUPERIOR 2 Muslcútempcula I.:: :Musicoterapeu!a
SUPERIOR 2 Nutriciónistalhabi Iilação E ','Nutricionlstathabilitaçào
SUPERIOR .2 OceanóIl)go , E :'Oceanólo~o

SUPERIOR 2 Odontólogo E Odontólogd

SUPERIOR 2 Onoptisla E ,:Ortoptisli
SUPERIOR 2 Pedagogo/habiJi !ação E P,edágogo/área

SUPERIOR 2
Pe(lagogo"Supervisor

I:: ':Pedagogo/area
Peda~ógiCO

Pedagogo/Su pcrvi são
,

SUPERIOR 2
EducaclOn:lI

E 'Pedagogo/ár'ea

SlWERIOR 2
Pedagogo.:Orientaçào

F Pedagogo!~n~a
EducaCional

SUPERIOR 2 Prirneíi-ü Condutor E :Primeiro Cot'idutor
SUPERIOR 2 ProdUlbr Art,ístico E ,Produtor Cultural
SUPERIOR 2 PrOf!ramadcir Cultural E :Produtor CuI,tural
,'SUPERIOR 2 Progmmadbr Visual E pn;.gramatlor, Visual
'5UPERIOR .2 ,Psicólogo/área F: 'Psicôlogoia.rea

,SUPERIOR 2 'Publicitário E I'ubhdtário
SUPERIOR 2 Quimlco f 'Quimico
SUPERIOR 2 'Redator E ,Redator
,Sl.:JPERIOR 2 Re~t'nte E ,Regente
SUPERIOR 2 Relaç0l,)s PúbliCa,; E Relações Públicas
SUPERIOR 2 ' RestaUrador:especialidade E 'Re..iaurndor/árca
SUPERIOR 2 ,Revisor de Texto E Revisor de Texto
SUPERIOR 1 Roteinsla E "Roteirista
SVPERJOR 2 :S~itarista E Sanitarista
SUPERIOR 2 Secretário Executivo E Secretário Executivo
SUPERIOR .2 Sociólogo E Sociólogo
SUPERIOR :2 Técnico Desportivo E Técnico Desporti vo'0.-

SUPERIOR :2 Tecnico em Artes Cénicas E Cenógrafo

SUPERIOR .2
Técnico elll Assuntos

F Tecoico em Assuntos
Educacionais f.ducaclonais

SUPERIOR .2 Teólo)]o E Teólogo
SUPERIOR :2 Terapeuta Ocupacional E Terapeuta Ckupacional
SUPERIOR .2 fradut0r lnterpfl"te F: Tradutor IlltêlPTete
'SUPERIOR 2 Veterinário Ec: Médico Veterinário
SUPERIOR .2 Zootecnista E Zootecnista
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EM Interministerial nº00234/200S/MP/MinC/GSI/MEC

Brasília, 14 de outubro de 200S

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à deliberação de Vossa Excelên

cia o anexo Projeto de Lei que institui o Plano Espe
cial de Cargos da Cultura composto pelos cargos de
provimento efetivo, regidos pela Lei nº8.112, de 11 de
dezembro de 1990. que não estejam organizados em
carreiras, pertencentes aos Quadros de Pessoal do Mi
nistério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional- IPHAN, da Fundação Nacional
de Arte - FUNARTE, da Fundação Biblioteca Nacional
- FBN e da Fundação Cultural Palmares - FCP e, a
partir de 1ºde janeiro de 2006, a Gratificação Específica
de Atividade Cultural- GEAC, devida aos servidores
integrantes do Plano Especial de Cargos da Cultura,
extensiva aos aposentados e pensionistas.

2. A proposta de criação do Plano Especial de Car
gos e da Gratificação Específica tem por objetivos dar
cumprimento ao acordo firmado pelo Governo Federal
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
Ministério da Cultura, e a Confederação dosTrabalhado
res no Serviço Público Federal- CONDSEF, no âmbito
da Mesa Nacional de Negociação Permanente, bem
como dar continuidade à política de melhoria salarial,
com vistas à redução das distorções atualmente exis
tentes no que se refere ao equilíbrio interno e externo
das tabelas de remuneração do Poder Executivo. em
estrita sintonia com as diretrizes de governo.

3. Tendo em vista a necessidade de estruturar o
Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União, cria
do pela Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, propõe
se, também. a criação de quinhentos cargos naquele
Quadro de Pessoal, prevendo o provimento desses
cargos de forma gradual, de acordo com a disponibi
lidade orçamentária, conforme preconiza o art. 169, §
1º da Constituição.

4. A proposta inclui, ainda, alteração da Lei nº
10.862, de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a
criação do Plano Especial de Cargos da Agência Bra
sileira de Inteligência - ABIN, com a finalidade de dar
maior clareza quanto aos requisitos a serem cumpridos
para promoção de servidores do Grupo Informações,
que inclui a realização de cursos específicos ofereci
dos por aquela instituição, no sentido de evitar inter
pretação equivocada quanto ao direito à promoção, de
aprimorar os critérios para concessão da Gratificação
de Habilitação e Qualificação - GHQ, no caso de re
alização de cursos de pós-graduação, considerados
pertinentes à atividade de inteligência, como também
de especificar que a vedação de cessão de servidor
durante os primeiros 10 anos, refere-se ao tempo de

atividade na ABIN e nas instituições antecessoras à
criação daquela Agência.

S. A proposta contempla, também, a correção de
erros materiais em atos legais, referentes aos cargos
de nível intermediário de Auxiliar de Serviços Gerais
da Comissão de Valores Mobiliários, fixada no Anexo
IV da Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 200S, quanto
à correção do Vencimento Básico da Classe B, Padrão
V, e dos cargos de nível auxiliar do Plano Especial de
Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Fe
deral, na forma do Anexo V da Lei nº 11.09S, de 13
de janeiro de 2005, quanto ao valor referente à Classe
Especial, Padrão 111. Cabe salientar que essas medidas
não implicam aumento de despesa.

6. Propõe-se, ainda, alteração da redação de
dispositivos da Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de
2004, que dispõe sobre as Carreiras e o Plano Es
pecial de Cargos do Departamento Nacional de Pro
dução Mineral- DNPM, com vistas a evitar riscos de
interpretação equivocada no que se refere à estrutura
remuneratória das carreiras ali criadas e a padronizar
a denominação de cargo.

7. Por fim, em relação ao Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação de que
trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 200S, a pro
posta prevê: (1) reabertura de prazo de opção para
integrar o Plano, tendo em vista as dificuldades enfren
tadas pelas instituições para dar conhecimento a todos
os interessados em tempo hábil, devido à variedade
de situações funcionais existentes e às especificida
des das diversas regiões do país; (2) alteração da re
dação de dispositivos, com vistas à dar maior clareza
ao texto; (3) autorização para afastamento de servidor
pertencente a esse Plano para prestar colaboração em
outra instituição de ensino ou pesquisa e no Ministé
rio da Educação, conforme preconizado na legislação
que regia o Plano de Carreira anteriormente em vigor,
com vistas a propiciar o intercâmbio de experiências,
e permitir o desenvolvimento de projetos e a dissemi
nação de iniciativas administrativas de êxito entre as
Instituições Federais de Ensino e; (4) republicação dos
Anexos 11, 111, VI e VII da referida Lei, retificados, em
virtude de erros materiais.

8. No Anexo 11, que define os cargos que compõem
o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administra
tivos em Educação, e no Anexo VII, que estabelece a
correlação entre a situação anteriormente em vigor e
os cargos atuais, da Lei nº11.091, de 2005, propõe-se
incluir os cargos de Redeiro, Marinheiro de Máquinas,
Marinheiro Fluvial de Máquinas, Segundo Condutor e
Mecânico (apoio marítimo) do Plano Único de Classifi
cação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE
e seus correspondentes no novo Plano que deixaram

, ~..·_.. .a_...._."....._, ,- ,
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de constar nos referidos anexos, excluir o cargo de
Cozinheiro constante em duplicidade, complementar
informação concernente ao nível de classificação do
cargo de Massagista e retomar a denominação anterior
dos cargos de Técnico em Secretariado, Engenheiro
Agrônomo e Farmacêutico, cuja alteração de denomi
nação trouxeram prejuízos funcionais aos seUs atuais
ocupantes em função da natureza desses cargos.

9. Nó An,exo 111 da referida Lei, que estabelece
carga horária mínima de cursos de capacitação para
concessão de pr0gressão por capacitaçãoprofissional,
propõe-se corrigir o requisito de, capacitação exigido
para o nível dI:! Capacitação .IV qo Nível de Classifi
cação "E", con:forme in~titutoestabelecido por aquele
Plano de Carreira, e, no ArlexoVI, que tratado Termo
de Opção paraintegraro Piado de Carreira,propõe-se
corrigir referência incorreta quántoa.odispositi~oda Lei
nº 11.091, de :2005, que prevê tal opção. Propõe-se,
ainda, que ~ssas alterações ténharn efeitos retroativos
à data depubllicação da Lei nº1l.091 , de 2005, de
forma a não prejudicar sérviâores cuja denominação
do cargo ocupadoenêontra~senn~ompleta, incorreta
ou·sem correspondência hor'lbv9'Pla~o.

10. A instit'ui~ão da~GratifiGaçãóEspecífica de
AtividadeCulturâl alca~ça erns~~s.efe'itos3.612 ser
vidores ativos, inativo~ e pensib,~ista~. O acréscimo
de despesa anual clecorrellte da,;i'mplantação dessa

medida, a partir de 1º de janeiro de 2006, é da ordem
de R$ 60 milhões para aquele exercício e em cada um
dos dois exercícios subseqüentes. As demais medidas
propostas não têm impacto orçamentário-financeiro.

11 . Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal- LRF, para que seja consi
derado plenamente atendido, por ocasião da sanção
presidencial, deverá ser certificado que a Lei Orçamen
tária doexercício de 2006manteve a previsão conti
da no projeto da LOA emc:indamento, de forma que o
limite nela contido autorize. a realização da despesa,
que deverá estar prevista emtuncional'específica do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

12. Nos exercíciosde2Ü07 e 2008, as.estimati
vas de custos reduzirão a margem líquida de expan
são para despesas de caráter ~ontinuado daqueles
exercícios, No ~ntânto,rhó~tram.;secompatíveis com
o aumento de receita resuUarite do cre~cimento real
da ecóriomia previsto,contórm~ed'emonstraasérie
históridi relaliva àampliaç~o'da 'base .d~ arrecadação
nos últitnos.anos. '. . .

13. Sãoessa~,S13nho(Presidehte, as razões que
nos levam asubrn~teraVossa Excelêneiaa presente
proposta de Pr6jetode Lei.

Respeitosamente,
Pau/o Berna/'do Sih'u
Milll:~tro de E~tado do Planejamento,
Gestão

FER.JVANDO HADDAD
Ministro de Estado da Educaçào

GILBERTO PASSOS GIL MOREIRA
Orçamento e Ministrn de Estado da Cultura

JORGE ARUANDO FÉLIX
AIinislm de Estado Chefe do Gabinete de Segurança
fllstitucional da Presidência da República

INDIICAÇÃO N2 7.049, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im·
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidadl:!, no Município de Rio Bonito, no Es·
tado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordilais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a espedal atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Rio Bonito para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.
Imperioso se faz, portanto, formular políticas
públicas esportivas e de lazer que propiciem as
condições necessárias para que tais objetivos sejam
impreterivelmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, ,para garantir à população
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desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.050, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Rio Claro, no Es
tado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Rio Claro para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.051, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Rio das Flores, no
Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Rio das Flores para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica. reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.052, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Rio das Ostras, no
Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Rio das Ostras para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de políticas
públicas e sociais que atendam às crescentes necessi
dades e demandas da população por esporte recreativo
e lazer, sobretudo daquelas em situações de vulnerabi
lidade social e econômica, reforçadoras das condições
de injustiça e exclusão social a que estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

---------------------------------
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INDICAÇÃO Nº 7.053, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta(?ão do Programa Esporte e Lazer da
CidadEI, no Município do Rio de Janeiro, no
Estadcl do Rio de Janeiro.

D,espacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Exce
lência, a fim dEI indicar o município do Rio de Janei
ro para participar do Programa Esporte e Lazer
da Cidade.

Este proglrama, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades E1 demandas dapopulação por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticaspú
blicas esportivas ede lazer que propiciem as condições
necessárias paraque tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse mUriicípioO direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveitoo'ensejo para renovar meus votos de
elevada estima é distinto apreço.

Sala das Sessões', 30 de novembro de 2005.
- Deputado C~rlo~ Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7,054, DE 2005
, ,I

'(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao.Ministério do Esporte a im
plantal?ão do Programa Esporte e Lazer da
Cidadel,no Município de Santa Maria Mada
lena, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Exce
lência, a fim de indicar o município de Santa Maria
Madalena para participar do Programa Esporte e
Lazer da Cida,rJe.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades E! demandas dapopulação por esporte

recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para. que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Mihistério do Esporte, para garantir à população
desse município O direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado CarJosNader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.055, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Santo Antônio de
Pádua, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelên
cia, a fim de indicar o município de Santo Antônio de
Pádua para participar do Programa Esporte e Lazer
da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância pará suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social eeconÔmica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivasede lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.056, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São Fidélis, no Es
tado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de São Fidélis para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.057, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São Francisco de
Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelên
cia, a fim de indicar o município de São Francisco de
Itabapoana para participar do Programa Esporte e
Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações

de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.058, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São Gonçalo, no
Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Exce
lência, a fim de indicar o município de São Gonçalo
para participar do Programa Esporte e Lazer da
Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59461

INDICAÇÃO Nº 7.059, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantal~ãodo Programa Esporte e Lazer da
CidadEl, no Município de São João da Barra,
no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar (I município de São João da Barra para
participar do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carêneiade polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias pará que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcança.dos.

Certo. de poder contar com medidas eficientes
do Ministério cio Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito 0 ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado C2lrlos Nader, PURJ.

INDIICAÇÃO Nº 7.060, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidado, no Município de São João de Meriti,
no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Exce
lência, a fim dl3 indicar o município de São João de
Meriti para participar do Programa Esporte e La
zer da CidadE!.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas 19 sociais que atendam às crescentes
necessidades 13 demandas da população por esporte

recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do .Esporte, para garantir à população
desse município o direito' constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

SaJa das Sessões, 3b de novembro de 2005.
- DeputadoCárlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.061, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São José de Ubá,
no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a espeCial atenção de Vossa Exce
lência, a fim de indicar o !Tlunic ípio de São José de
Ubá para participar do Programa Esporte e Lazer
da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais qtle atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se'faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportiv~s e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.062, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São José do Rio
Preto, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelên
cia, a fim de indicar o município de São José do Rio
Preto para participar do Programa Esporte e Lazer
da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.063, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Cordeiro, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Cordeiro para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte

recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.064, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Duas Barras, no
Estado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Exce
lência, a fim de indicar o município de Duas Barras
para participar do Programa Esporte e Lazer da
Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

_________________________...w~"'~__,... ~'.~............féI"""'_ól
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INDICAÇÃO Nº 7.065, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantactão do Programa Esporte e Lazer da
CidadE~,no Município de Duque de Caxias,
no Estado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a espeGiaLatenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município deDuque de Caxias para parti
cipar do Progri'ilmaEspprte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
(\2 suma importância para suprir a carência de polí- ,
Iras públicas 13 Sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandasda póputaçãopor esporte
recreativo e lazer, sbbretudo daquelas em. situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiçâ ,e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperiososéfâz, portanto, formular políticaspú
blicas esportivasê de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo dep6der contar com medidas eficientes
do Ministério do.ESporte, paragararítir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agtadéçoantecipadamente.

Aproveito o' ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e: distinto apteço. ,

Sala das Sessões, 30 ,de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PLJHJ.

INDICAÇÃO Nº 7.066, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantaltão do Programa Esporte e Lazer da
CidadE~,noMunicípio de Engenheiro Paulo
de Frontim,no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelên
cia, a fim de indicar o muhicípio de Engenheiro Paulo
de Frontim para participar d6Piograma Esporte e
Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas E~ sociais que atendam às crescentes
necessidades E! demandas da população por esporte

recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessçes,30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 1.067, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Guapimirim, no
Estado do Rio de Janeiro

Despacho: P'ublique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos,venho por meio deste

solicitar a especialatençãode Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Guapimirirn para participar
do Programa Esporte ,e Lazer da Cidade.

Este prdgrama, de gráhde relevância social será
de suma importância pará suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais qUe atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobl"etUao daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições ide injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperios0se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias pa~a que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo dê poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.068, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Iguaba Grande, no
Estado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Iguaba Grande para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevãncia social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.069, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Itaborai, no Estado
do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos. venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Itaboraí para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações

de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.070, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de São Pedro da Al
deia, no Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

deste solicitar a especial atenção de Vossa Excelên
cia, a fim de indicar o município de São Pedro da Al
deia para participar do Programa Esporte e Lazer
da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de laler que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

---------------------------_.~,.,.,....---------
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INDICAÇÃO Nº 7.071, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta.ção do Programa Esporte e Lazer da
Cidadt~,no Município de Itaguaí, no Estado
do Riol de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Itaguaí para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este proglra.ma, de grande relevãncia social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades I~ demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, ref<?rçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazerque propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério cio Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e, distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado C~ulós Nader, PURJ.

INDIICAÇÃO Nº 7.072, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidadl~, no Município de Italva, no Estado
do Ricl de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar () município de Italva para participar do
Programa ESf.)orte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma impOlrtância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes

necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que'propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o· ens.ejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Saladas Sessões. 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.073, DE 2005
(Do· Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Municipio de Itaocara, no Estado
do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentísSimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município ,de Itaocara para participar
do Programa E,sporte e l.azer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades edemanda~ da população por esporte
recreativo e lazer, sobretu'do daquelas em situações
de vulnerabilida.de social eeconômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperids~sefaz, po~anto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer ;que propiciem as condições
necessárias para que tais' objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estimas distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.074, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do I--rograma Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Itaperuna, no Es
tado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Itaperuna para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.075, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Itatiaia, no Estado
do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Itatiaia para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes

necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.076, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Japeri, no Estado
do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Japeri para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessârias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

_._.__...""'_, ...... ..........,"'..__..._._. ~. Ii''l~'''''''~'l'
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INDICAÇÃO Nº 7.0n, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta~rãodo Programa Esporte e Lazer da
Cidade', no Município de Laje do Muriaé, no
Estadol do Rio de Janeiro

D,espacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentí~;símo Senhor Ministro do·Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Lajedo Muriaé para participar
do Programa f~sporte eLazer délCidade.

Este progrpma, de grande relevância social será I

de suma import€lhcia para ~upti'r a carência de poH
ticas públicas ri sociaisqüeatendam às crescentes
necessidades E! demandas ela população por esporte
recreativo e lazer, sobretUdo daquelas em situações
de vulnerabilidélde sociàleecónôrnica, reforçadóras
das condições ,deinj'ustiçae exêlusão social a que
estão submetidas. '

Imperioso1se faz,portanto,formularpolíticas pú
blicas esportiva:se de lazer que propiciem ás condições
necessárias pará que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certb de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do ;Esporte,. para garantir à população
desse municípib ó direitocoristitucional ao esporte e
ao lazer, agrad;~ço. antecipadamente.

Aproveito o'~nsejo para renovar meus votos de
elevada estiml:i~.tlistinto ápreço.

Sala dasSessões,30 de novembro de 2005.
- Deputado ta~ldsNader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.078, DE 2005
(Do Sr. Carlos·Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta~rãodo Programa Esporte e Lazer da
Cidade!,no Município de Macaé, no Estado
do Rio de Janeiro

D,espacho: Publique"se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de, Macaé para participar do
Programa Esporte e Laze~ da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da populaçãopor esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações

de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
aolazer,agradeçoantecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Scila dasSessoes, 30 dénovembro de 2005.
- DepUtado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº7.079, DE 2005
(Dó Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plalltaçãoidoPrograma Esporte e Lazer da
Cidade;;no Município de Macuco, no Estado
do Rio 'de Janeiro..

Dêsp~cho: Publique-se. Encaminhe-se.

ExcelentíssimoSenhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cUmprimentos, venho por meio des

te solicitar a especialate,riç'ão de Vossa Excelência, a
fim de indicar o,tnunicípio de Macuco para participar
do Progratnt(Esportee!Lazer da Cidade.

Esteprograma"de grar:tde relevância social será
de suma impb~târicia para suprir a carência de polí
ticas públicas:e· sociai~ que, ateridam às crescentes
necessidades,e.detnanâ3s!da população por esporte
recreativo 13 I$zer,sOQretudo daquelas em situações

~" , I. " , I: ' :,,,', I I : '

de vulnerabilij:Ulae .sociá.l' e!~conômica, reforçadoras
::'j .:1,; :' :": ,; ,I !' ,

das condiç9~S'tjejrijustiçae eXclusão social a que
estãosubliletidas.

Imper'io~ose faz, portanto, formular políticas pú
blicas esp0rtiva~,e de lazer qlJe propi~iem as condições
necessátias~ara que tai.5 objetivos'sejam impreteri-
velmente albãhçados.' ,

Certódê 'poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direitoconstituciónal ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima'e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Naderrri, PURJ.



59468 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

INDICAÇÃO Nº 7.080, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Magé, no Estado
do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Magé para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.081, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Mangaratiba, no
Estado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Mangaratiba para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes

necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.082, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Maricá, no Estado
do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência. a
fim de indicar o município de Maricá para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

---------------------,---'"--
______~_....... - __~~... WllIJW·c
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INDICAÇÃO Nº 7.083, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta,~ãodo Programa Esporte e Lazer da
CidadEl, no Município de Mendes, no Estado
do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar () município de Mendes para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma impol1ância para suprir a carência de polí- '
ticas públicas 19 sociais que atendam às crescentes
necessidadesE~ demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretlldd daquelas em situações '
de vulnerabilidade social e econÔmica., reforçadoras
das condições de ihjustiçae exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer qU'e propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse municípilo o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Cairias Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.084, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta1ção do Progral11a Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Mesquita, no Es
tado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Mesquita para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas l~ sociais que a.tendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte

recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima'e.distinto apreço.

Sala dasSess5es, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº?085, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Munldpio de Miguel Pereira, no
Estado do Rio de; Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o muniCípio deMiguel Pereira para participar
do Programa Êspórte!eL'azer da Cidade.

Este progfama, de grande relevância social será
de suma importância pél.ra~uprir a carência de polí
ticas públicas é sociais qLléate:ndam às crescentes
necessidades e derrúü1das dapopulação por esporte
recreativo e lazer,sóbretu~b daquelas em situações
de vulnerabilidades0cial éecomômica, reforçadoras
das condições de injditiça e exclusão social a que
estão sublTletidã:s. .

Imperioso se faz~ portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para qUe tais objetivos sejam impreteri
velmente alcahçados.

Certb de pbder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse municípib b direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.086, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Miracema, no Es
tado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Miracema para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.087, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Natividade, no Es
tado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Natividade para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte

recreativo e lazer. sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO N.º 7.088, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Nilópolis, no Esta
do do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a
fim de indicar o município de Nilópolis para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.
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INDICAÇÃO Nº 7.089, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
planta~rãodo Programa Esporte e Lazer da
Cidade!, no Município de Niterói, no Estado
do Rio de Janeiro.

D,espacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio des

te solicitar a espeCial atenção de Vossa Excelência; a
fim de indicar o município de Niterôi paraparticipar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este proglrama,de grande relevância social será
de suma importância para suprir 'a carência de polí
ticas públicas H sociais que atendam às crescentes
necessidades H demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sqbretudo daquelas em situações
de vuln~rabilidé~desocialeécónômita, :reforçadoras
das condições de injustiça e exClusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formula~ políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as cçmdições
necessárias para que tais objetivos sejarn impreteri
velmente alcançados.

Certo de po~er contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, 'ágrad'3ço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e~istihto apreço.

S~la das S~~sões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carld~ Nader, PLJRJ.

INDiCAÇÃO Nº 7.090, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantacrão do Programa Esporte e Lazer da
Cidade!, no Município de Nova Friburgo, no
Estado. do Rio de Janeiro.

D,espacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Nova Friburgo para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades 6' derriandasdapopulação por esporte
recreativo e lazer. sobretudo daquelas em situações

de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com rnedidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constituCional ao esporte e
ao lazer,· agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇ40 Nº 7.091, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no MUl1icípio de Nova Iguaçú, no
Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo:Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o municípibde Novalguaçú para participar
do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este prograrria, de grande relevância social será
de suma importâneiapara!suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e dern~nda.sidapopulação por esporte
recreativo e lazer,sdbretudó daquelas em situações
de vulnerabilidade s~ciaIJeconômica, reforçadoras
das condições de in'justiç~e exclusão social a que

.... I

estão submetidas.
Imperioso se faz, port~nto, formular políticas pú

blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais IObjetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader)PURJ.
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INDICAÇÃO N2 7.092, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Esporte a im
plantação do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, no Município de Paracambi, no Es
tado do Rio de Janeiro

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Com cordiais cumprimentos. venho por meio deste

solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, a fim
de indicar o município de Paracambi para participar do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Este programa, de grande relevância social será
de suma importância para suprir a carência de polí
ticas públicas e sociais que atendam às crescentes
necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações
de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras
das condições de injustiça e exclusão social a que
estão submetidas.

Imperioso se faz, portanto, formular políticas pú
blicas esportivas e de lazer que propiciem as condições
necessárias para que tais objetivos sejam impreteri
velmente alcançados.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte, para garantir à população
desse município o direito constitucional ao esporte e
ao lazer, agradeço antecipadamente.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Carlos Nader, PURJ.

INDICAÇÃO N2 7.093, DE 2005
(Do Sr. João Grandão)

Sugere que o Ministério da Saúde des
tine recursos para a construção de usina de
compostagem de lixo no município de Sete
Quedas, no Mato Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr.
Saraiva Felipe:

O município de Sete Quedas, localizado no estado
do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai,
necessita de apoio governamental para a adoção de
medidas que possam solucionar problemas ambientais
e, assim, resultar na melhoria da qualidade de vida de
sua população. Um desses problemas é justamente a
destinação do lixo.

Tivemos informações de que uma das priorida
des definidas pela Prefeitura daquele município é a

implantação de usinas de compostagem de lixo, que
é uma das áreas de atuação da FUNASA, órgão vin
culado a esse Ministério.

É indubitável que a implantação de tais usinas é
medida que irá contribuir para a melhoria da qualidade
ambiental e, conseqüentemente, da qualidade de vida
da população. A compostagem, ao transformar o lixo
orgânico em adubo, constitui-se em solução adequada
para o problema do grande volume de lixo produzido
nos centros urbanos. O composto orgânico resultante
da compostagem é muito rico e de grande utilidade
para a agricultura, por melhorar a qualidade do solo,
sem causar danos ao meio ambiente.

Entendemos que os municípios brasileiros de
vem ser estimulados pelo Governo Federal a implantar
esse tipo de solução, que é ambientalmente correta,
mediante a destinação de recursos específicos para
essa finalidade. É justa, portanto, a reivindicação do
município de Sete Quedas de que seja implantada, com
recursos da FUNASA, uma usina de compostagem de
lixo naquela localidade.

Pela importância da medida pleiteada, temos a
convicção de que a presente Indicação será atendida
no menor prazo possível.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado João Grandão - PT/MS

INDICAÇÃO N2 7.094, DE 2005
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministério da Saúde a ado
ção de medidas relativas à tabela de valo
res utilizada pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
o Sistema Único de Saúde (SUS) representa pa

pei de relevo na construção da cidadania brasileira. O
SUS presta volume importante de atendimentos, as
sumindo a responsabilidade pela assistência à saúde
da população em geral, especialmente daquela de
menor poder aquisitivo.

Ocorre, no entanto, que a situação econômica
nacional vem penalizando os hospitais públicos, par
ticularmente as instituições filantrópicas e sem fins lu
crativos. O endividamento dos hospitais que atendem
preferencialmente ao SUS praticamente inviabiliza
seu funcionamento. A situação dessas organizações
vem se deteriorando, o que torna urgente medidas de
saneamento do setor.

Para tanto, entendo como imprescindível a revi
são da tabela utilizada pelo SUS para a remuneração
dos serviços prestados, pois os valores ali constan-
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tes não são reajustados há muito. Dessa forma, urge
que se promova a elevação dos valores empregados
para a remuneração dos procedimentos custeados
pelo SUS.

Tenho certeza que V. Exa. saberá encontrar meios
para evitar qUH os grandes prestadores de serviços
ao SUS não deixem de atender nossa população com
seus valiosos serviços.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado João Grandão - PT/MS

INDICAÇÃO Nº 7.095, DE 2005
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere ao Poder Executivo, por meio
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, a adoção de providên
cias que limitem os entraves burocráticos
na fronteira Bras i1- Venezuela, assim como
para a instalação, ali, de um escritório de
apoio ao importadôre ao exportador.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
As altas responsabilidades de Vossa Excelência

talvez não lhe permitam ver que pequenas ações po
dem representar enormes avanços para importantes
regiões do Brasil. Este é o casoda necessária racio
nalização da alfândega em Pacaraimé'l; no Estado de
Roraima, na fronteira com a Venezuela. Caso Vossa
Excelência possa observar, semi levado a agir e, em
conseqüência, milhares de brasileiros, assim como de
venezuelanos, serão beneficiádos.

A região do Brasil que faz fronteira com a Vene
zuela é uma área de grande iPotencial. Seu aprovei
tamento depende .de ações d.e baixo cUsto e grande
resultado, muitas delas dependentes de atos que estão
ao alcance da pasta de que Vossa Excelência é titular.
Dentre estas, a redução da bI!Jrocracia1para o trâmite
de pessoas e de rnercadorias,hémcornoa instalação,
em Pacaraima, de um escritório de apoio 'ao exporta
dor e ao importador.

Vivemos nos tempos de internet, de comunicação
instantânea entre as mais diversas áreas do globo ter
restre, de aboliç:ão das fronteiras entre diversos países,
visando a liberalizar e facilitar os fluxos de comércio.
No entanto, os exportadores brasileiros que se utili
zam da passagem entre Pacaraima e Santa Elena de
Uairén, no país vizinho, não podem prosseguir viagem
durante a noite, porque a alfândega fecha às 22:00h!
Senhor Ministro: isto é fato, embora pareça inacredi
tável Como se não bastasse, os passaportes apenas
podem ser carimbados até as 18:00h!

A questão não é recente. Diversos acordos já
foram assinados, após inúmeras reuniões das várias
partes envolvidas. A Venezuela já cumpriu sua parte,
abrindo em Santa Elena um escritório que facilita o
comércio e o trânsito, dando apoio a exportadores dos
dois países. Nesse escritório, qualquer pessoa que
queira comprar na Venezuela será orientada. Já no
Brasil, vemos a contradição abstlrda de uma alfânde
ga que fecha, embora o País se mobilize para elevar
suas exportações.

,

Todes sabemos como é importante exportar, e
não me cabe repetir isto ao Ministro encarregado da
promoção do comércio exterior do Brasil. Devo dizer,
porém, da enorme importâncià regional da solução des
te problema, aqui a.pontado. Omunicípid de Pacaraima
apresenta Um clima: privilegiado·dentro' do Estado de
Roraima. Alémde atrações turísticas, como por exem
plo o Parque Nacional Monte Horaima,:comsua flora
inigualável,ali·seêr)contra também a. fronteira com a
Guiana Inglesa. Pórtanto, as dificuldades burocráticas
impostas pelos problemas citados dificultam,também,
o comércio com este bUt/"O país;

A qUestão-Cbàve é que~ serido o comércio da
quela região aihd~'pequeno, de baixo valor quando
comparado aosvbh.lb-tes expbrtados pelos grandes
estados brasileiros, 'as autqridades não se dão conta
da importârl~iad~soll.lcionar~stesproblemas. A re
gião, não neces~itamos"c:Jizer,!temimportânciaestra
tégica parél o Br~siE(),climael o solo propiciam o de
senvolvimento d1 Horticultura, le o mercado é vasto: a
Venezuela e o.qlil(ibe,l11ueA1sabea pr6priaAmérica
do Norte, Porémlind490:com0 exporta~rhortaliçasse
a fronteira fica fechada, exata~ente na hora em que
os caminhões dev~~ia~p~~sar: levandóestes produtos
aos seus merc~d0s?Qu'aht6s~mpregospoderiamser
criados, exatament~ heste segmento da·produção, e
quanto de irtlpb'stôs nãO seria arréc~dàd6, mais que
compensando os posSí\lei~cLlstos com a ampliação
do horário da alfãndega~é (tom ainstalaçã6 deum es
critório de apoio aq corriérbio?

Senhor MinisttO:crélo,éstardemonstrada a ne
cessidade e, ~aisqueistoi' aÚrgência em!se resolver
a questão do fÚhcibnaméntoda alfândega em regime
de 24 horas, assim como os benefícios a serem au
feridos com a instalação de.um escritório de apoio ao
exportador e ao importaddr em Pacaraima. Está nas
mãos de Vossa Excelência,p6rtanto, tomar as provi
dências necessárias para permitir o desenvolvimento
de uma regiãoestratégica'des~eBrasil.

Sala das Sessões, 3bdenovembro de 2005.
- Deputado Carlos Souzal,
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INDICAÇÃO Nº 7.096, DE 2005
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere a adoção de providências, no
âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome para a criação de
programa emergencial, no Estado do Mato
Grosso do Sul, que visa socorrer funcio
nários dos frigoríficos e suas respectivas
famílias e os prestadores de serviços a es
sas empresas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi
mento Social e Combate à Fome:

O foco da febre aftosa no Estado do Mato Grosso
do Sul culminou na desestabilização do mercado de
carne bovina, abalando toda a estrutura que envolve
o referido mercado e criando uma expectativa de de
semprego maciço dos funcionários dos frigoríficos e
dos prestadores de serviços a essas empresas.

Sabemos que é assegurado aos funcionários
demitidos direitos trabalhistas, como o Seguro-De
semprego. Entretanto, existem funcionários recém
contratados que ainda não gozam da referida prerro
gativa e que necessitarão de uma ajuda emergencial
se forem demitidos.

O mesmo ocorre com os prestadores de serviços
aos frigoríficos que não estão funcionando ou que estão
operando muito aquém de suas capacidades.

Por isso é que sugerimos a criação de um pro
grama emergencial para inclusão dos funcionários e
respectivas famílias e dos prestadores de serviço nos
programas sociais do governo, tais como "cartão do
cidadão". "segurança alimentar" ou outros, para ser
implementado no caso de ocorrerem demissões, em
função da falta de rápida solução dos problemas cau
sados pelo foco da febre aftosa detectado em nosso
Estado.

Diante do exposto, solicitamos a V. Exa. que se
jam tomadas providências necessárias para a criação
do supracitado prograrr. no Estado do Mato Grosso
do Sul, assolado por foco de febre aftosa.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Vander Loubet.

INDICAÇÃO Nº 7.097, DE 2005
(Do Sr. Geraldo Thadeu)

Sugere ao Ministério do Meio Ambiente
interceder junto à FURNAS Centrais Elétri
cas S.A. para que sejam efetivadas ações de
controle da poluição do Lago de Furnas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Am
biente:

Em 1957, o então presidente Juscelino Kubits
chek lançava as bases de FURNAS Centrais Elétricas
S. A., então denominada Central Elétrica de Furnas.
Na época, o País iniciava um ciclo de crescimento,
com acelerado processo de urbanização, instalação
de grandes indústrias e abertura de estradas.

Nessa época, alterava-se o foco da coloniza
ção litorânea para a ocupação e o desenvolvimento
do interior. Nesse contexto, foi construído o Lago de
Furnas, formado pelo Rio Grande e pelo Rio Sapucaí.
Esse lago banha 34 municípios e foi construído para
mover a Hidrelétrica de Furnas, com capacidade de
geração de 1.216 MW .

FURNAS Centrais Elétricas, nascida nas alterosas
de Minas, é uma empresa da administração indireta do
Governo Federal, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia e controlada pela Eletrobrás. O lucro de FUR
NAS, no ano de 2004, foi de R$ 636.8 milhões.

A empresa atua, hoje, nas áreas de geração,
transmissão e comercialização de energia elétrica,
garantindo o fornecimento de energia em uma região
onde estão situados 51 % dos domicílios brasileiros e
que responde por 65% do Produto Interno Bruto. De
toda a energia consumida no Brasil, mais de 40% pas
sam pelo Sistema FURNAS.

O sistema FURNAS é composto por 10 usinas hi
drelétricas, duas termelétricas, 43 subestações e mais
de 18 mil km de linhas de transmissão. A capacidade
instalada de FURNAS é de 9.467 MW, o que representa
12% do total da geração de energia do país.

O Lago de Furnas, que cobre uma área de
1.457,48 km2 e tem um perímetro de 3,7 mil quilôme
tros, é a maior extensão de água no Estado de Minas
Gerais e um dos maiores lagos artificiais do mundo.
Seu perímetro é equivalente a quase metade da cos
ta brasileira.

A preservação desse lago está ameaçada. O es
goto produzido pela população das 34 cidades lindei
ras é diretamente despejado no lago, sem tratamento.
As indústrias ainda continuam a fazer da represa um
depósito para seus rejeitos.

Outra grave questão é a contaminação das águas
por componentes químicos usados em defensivos agrí
colas. Muitos comerciantes e agricultores preferem o
uso indiscriminado desses defensivos a novas e mais
sadias tecnologias.

O fato é que só iremos notar os danos à saúde da
qui a alguns anos, quando as funções básicas de nosso
sistema nervoso e linfático já tiverem sido comprometidas
por esses componentes. Ressalte-se que muitos deles são
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impossíveis de serem filtrados ou isolados nos sistemas
convencionais de tratamento de água da cidades.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais
- Copasa confirmou a presença, nas águas da represa,
de cianobactérias. Esses microorganismos, que pro
duzem toxinas, fizeram com q'Ue a Copasaadotasse
tratamentos mais complexos e um constante monito
ramento da qualidade das águas.

É necessário que se entenda que o Lago de Fur
nas tem vida própria e sua expectativa de vida está
sendo ameaçada pela falta de posturas adequadas, que
busquem solllçôes. Se continuarem as atuais tendên
cias deabandóno,ó lago entrará em colapso.

A região dó Lago de Furnas tem um potencial que
pode ser aproveit~do com ,segurança e responsabilida
de ambiental. Cabe a t9dos refletire, certamente, optar
por posturas empreendedoras, em vez de derrotismo,
desânimo e descaso.

A AssociaçãO dos Municípiosdo Lago de Furnas
- ALAGO deferide ,a criação de um órgão para cuidar
do lago. Estim~H;eqllesão necessários recursos de

',',I I

cerca de R$ 500 rnilhÕes para os trabalhos de des-
poluição da represa e paraprojetós de prevenção de
danos ambientais:

Sólicitamos, então, que o Governo Federal, pormeio
do Ministério doMeio Ambiente e de FURNAS Centrais
Elétricas, realizeurri levantamento da real situação do lago.
Sugerimos, ainda, que haja umáefetiva parceriaentre o
Ministério do MeloAmbiente, FURNAs Centrais Elétricas
e Copasapara evitaro colapso dó Lago de Furnas.

Certos de qI::JeV Exa. dispetlSará a necessária
atenção para asug'estão proposta, submetemos a pre
sente Indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado GeraldoThadeu.

INDICAÇÃO Nº 7.098, DE 2005
(Do Sr: Rubens Otoni)

Sugere ao Ministério do Planejamento,
Orçamento eGestão a agilização da análi
se da c:ar1a - consUltado Programa de De
senvolvimento da Infra-'Estrutura Urbana
da RIDElDF (INFRA-RIDE).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, OrçamEmto e Gestao.

Dirijo-me à V. Exª para expor e reivindicar o se
guinte:

1. Considerando a importância estratégi
ca do Programa INFRA-RIDE que tem finalida
de impulsionar o desenvolvimento econômico
e sociall do Distrito Federal e da região do En-

torno, através de investimentos destinados a
melhorar e ampliar a infra-estrutura de sanea
mento básico e ambiental; a fomentar o surgi
mento e a expansão de atividades produtivas;
a promover o fortalecimento institucional dos
municípios da área; e a realizar estudos para
expandir e adequar a malha viária regional,
venho solicitar a Vo~sa Excelência ~mpenho

para que a carta-consulta do Programa INFRA
RIDE seja analisada pela COFIEX.

2. O referido Programa está em sintonia
com a Política Nacional do Desenvolvimento
Regional-PNDR, do Ministério da Integração
Nacional,e portanto dentro das prioridades or
çamentárias doMlé do Governo F$deral.

3. Concluindo,! reafirmo o meu entendi
mento de que aimplerilentaçã6 do Programa
INFRA-RIDE, trará b~nefícibs.imens(mlvéis às
comunidades da região daRIDE.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
- Deputado RuberlsOtoni.

INDICAÇÃO N2 1.099, DE 2005
(Do Sr. João Grandão)

Sugere ao Ministério da Educação a
realização 'de estudos para a criação de
uma Escola AgrotécnicaFederal no Muni
cípio de. Ce»sta Rida, localizado no Estado
do Mato G~oSS()do Sul.

Desp~chO:1Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo SenHor Ministro de Estado da
Educação:

Temos enfrentado dificuldades para construir
uma educação no campo que alcance o objetivo de
garantir à população rural a educação como direito
social básico e necessário 'ao exercício da cidadania
e à qualificação para o traQalho.

Venho nesta oportunidade sugerir a realização
de estudos para a criação de uma Escola Agrotécni
ca Federal no Município de Costa Rica, no Estado do
Mato Grosso do Sul.

Essa cidade localiza~se na divisa entre os Es
tados de Mato Grosso do Sul e Goiás e apresenta
grande potencial para o desenvolvimento da ativida
de agropecuária. Seus alunos, entretanto, precisam
percorrer a distância de 700 km para alcançarem a
escola mais próxima.

Diante do exposto, espero contar com a acolhi
da do MEC para com a sugestão que ora apresento a
Vossa Excelência.

Sala das SessÕes, 1 de dezembro de 2005 .
- Deputado João Grandão - PT/MS.
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INDICAÇÃO Nº 7.100, DE 2005
(Da Sra. Laura Carneiro)

Sugere ao Poder Executivo o envio ao
Congresso Nacional de proposição desti
nada a transferir para a União a respon
sabilidade pelo pagamento integral dos
proventos de servidores do extinto Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores que
prestaram serviços, durante a atividade, em
estabelecimentos penais do antigo Distrito
Federal, estendendo-se a norma aos res
pectivos pensionistas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
No âmbito do órgão dirigido por Vossa Excelência,

remanesce sem adequada solução a situação de ser
vidores públicos que, embora integrassem os quadros
do extinto Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
prestaram relevantes serviços ao antigo Distrito Federal,
tendo sido lotados em presídios mantidos pela aludida
unidade da federação, hoje integrada, como se sabe,
ao Estado do Rio de Janeiro, por força das alterações
ocorridas após a mudança da capital.

Evidentemente, não caberá ao Ministro da Justiça
a solução do problema no âmbito do Poder Executivo,
mas parece à subscritora da presente indicação que até
por uma questão moral deve a iniciativa partir do Minis
tério que sucedeu ao órgão extinto. A situação envolve
pouquíssimos sobreviventes, dado o largo período de
tempo transcorrido desde os fatos que a originaram,
e sua correta superação não representará, portanto,
ônus demasiado para os cofres da União.

Conta-se, portanto, com o sempre presente es
pírito público demonstrado por Vossa Excelência para
ver a questão discutida. Os brasileiros alcançados pela
presente manifestação, como todos os outros, não
podem ser esquecidos apenas por seu quantitativo
ínfimo. É dever do Estado brasileiro, aí visto de forma
abrangente, como o resultado da ação coordenada
dos entes jurídicos que o compõem, superar todas as
questões de caráter pessoal decorrentes de alterações
promovidas em sua organização.

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2005.
- Deputada Laura Carneiro.

INDICAÇÃO Nº 7.101, DE 2005
(Da Sra. Laura Carneiro)

Sugere o envio de projeto de lei pelo
Supremo Tribunal Federal para criação de
vara ou juizado especializado em violência
de gênero.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Foi deflagrada, no final do ano passado, por vá

rias entidades de mulheres do Estado de São Paulo,
campanha para a criação de Juizado Especial para
Crimes de Violência de Gênero, para que o Estado
possa oferecer serviços mais adequados à mulher
que vive em situação de violência em suas relações
interpessoais. Há entendimento de que esta provi
dência facilita a execução de tratados e convenções
internacionais, em particular, a Convenção de Belém
do Pará que visa prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher.

Fazem parte desta campanha: a União das Mu
lheres de São Paulo, a Comissão da Mulher Advoga
da-OAB/SP, Marcha Mundial de Mulheres, Ministério
Público Democrático, Instituto de Advocacia Pública
e o Centro de Promotoras Legais Populares de São
José dos Campos.

Há entendimento de que a criação de vara ou
juizado especial independe de alteração processual,
bastando a iniciativa do tribunal a que estará vincu
lado, nos termos do art. 96, inciso I, alínea "da" da
Constituição.

No entanto, a criação de juizado se restringiria
à competência dos juizados especiais dado pela Lei
9.099, de 26 de dezembro de 1995, isto é, às infrações
de menor potencial ofensivo. A criação de uma vara
especializada, que pudesse utilizar alternativamente
o procedimento da Lei dos Juizados Especiais ou do
Código Penal poderia ser uma solução mais condizente
com as necessidades.

Contando com a sensibilidade de V. Exa. para
com esse problema que tanto afeta as mulheres bra
sileiras, sugerimos o envio de proposição legislativa à
Câmara dos Deputados para criação de vara ou juizado
especial para violência de gênero, conforme entender
mais adequado à legislação local.

Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2005. 
Deputada Laura Carneiro, PFURJ.

INDICAÇÃO Nº 7.102, DE 2005
(Da Sra. Sandra Rosado)

Sugere ao Poder Executivo a apresen
tação de Projeto de Lei concedendo aos
doadores de sangue isenção de taxas de
inscrição em concursos públicos.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento. Orçamento e Gestão:

Seja em virtude de acidentes ou de doenças, é
enorme o número de cidadãos necessitando de ur
gente transfusão de sangue. Entretanto, o contingente

-----------_._---~----------------------
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de doadores não é suficiente para suprir a demanda
existente, mormente para os tipos sangüíneos menos
comuns. Imperativo, por conseguinte, instituir medidas
de estímulo à doação de sangue.

Igualmente notável é o contingente de cidadãos
interessados em ingressar em carreiras do serviço pú
blico, ainda qUEl com dificuldade em arcar com o ônus
das taxas de inscrição nos respectivos concursos.

Natural, portanto, solucionar ou ao menos ame
nizar ambos os problemas, concedendo ~ms doadores
de sangue isen1fãode taxas de inscrição em concursos
públicos para ocupação de cargos ou empregos na
Administração Pública.. Todavia, o Texto Constitucional
reserva ao Presidente da República a iniciativa das leis
que disponham sobre.o regime· jurídico dos servido
res públicos federais, contextd em qUe se inserem as
normas relativi::ls aos concUrsos públicos:

Por tais razões, sugerirnOS.a V. Exa. d encami
nhamento ao Poder Legislativo de projeto de lei con
cedendo aos c1oadoresde sangUe isenção de taxas
de inscrição nosconcutsos.públicos para investidura
em cargos ou ompregosp'ublicos.

Sala das Sessões; 1 de novembro de 2005. 
Deputada Sandra Rosado.

INDICAÇÃO Nº 7.104, DE 2005
(Do Sr. Reinaldo Betão)

Sugere ao Ministério da Saúde a am
pliaçãlJ de sua atuação no controle da va
ricela no Brasil.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
i

Excelentíssiíno Senhor ~inistro:
Considerando que éda competência do Ministé

rio da Saúde, como órgão gestor do Sistema Único de
Saúde (SUS) no âmbito nacional, regulamentar os tipos
de vacina que Gompõemo esquema vacinal em nosso
País, tarefa que vem desempen'hando com grande efici
ência, por meio do Prog~ama Nhcional de Imunizações,
apresentamos argumentos pata que sejam ampliadas
as ações de controle dá varic~la no Brasil.

Segundo informa.ções divulgadas pela Secre
taria de Vigilânciâ emSaúdedo Ministério da Saúde
(Manual dos Centros de referê~cia de imunobiológicos
especiais/CRIES), "noBrasil, ê inviável, atualmente, a
vacinação universal contraavaricela, devido a seu alto
custo, levando-se em conta hierarquia de prioridades".
A recomendaçi:ío é que a vacina contra varicela seja
"utilizada nos CRIEs e em determinadas situações
especiais".

De acordo com dados disponibilizados pelo Da
tasus, de 2000 a 2004 foram aplicadas 373.286 doses
da vacina contra a Varicela Zoster no Brasil, por meio

do SUS. Deste total, aproximadamente 250 mil doses
foram aplicadas em crianças de até 8 anos.

Uma sucinta comparação entre os dados de in
ternação hospitalar e de mortalidade por varicela e
por sarampo no Brasil, apresentada a seguir, sugere
que a varicela está associada a danos consideráveis
à saúde da população.

Dados doSisterna de Informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS) indicam que de 1998 a 2004 ocor
reram 22.708 internações no SUS devido.à varicela e
ao herpes zoster (mesmo virus causador da varicela),
comum custo de quase 7 milhões de Reais.

No mesmo período, ocOrreram 908 ,internações
no SUS por sarampo a um custo de quase 180 mil
Reais.

Quanto à mortalidade hospitalar, o SIH registra
que de 1998 a 2004 ocorreram 143 óbitos devido à
varicela e ao herpes zoster:nos pacientes internados
no SUS, sendo que 75 óbitos (52%) ocorreram em
crianças de até 9 anos.

No caso do sarampo, o SIH registra, no mesmo
período, 11 óbitos, se:nd6 que.4 (36%) ocorreram em
crianças de até 9 a.nos.

A a.mplia.ção das medidas de controle nos parece
apropriada, ainda que pcusto da vacina contra varice
la seja elevadp, emtÓrl')o de ·100 Reais por dose, de
acordo com o estudo'~Q rriercado privado de vacinas
no Brasil: a mercar'ltilização no espaço da prevenção"
(Temporão,20b3) ..

Uma vez que existe vacina com eficácia estimada
em 80% a 90% contra a infecção viral, e em 95% con
tra a manifestação dedoeriça grave, segundo a Socie
dade Brasileira'de Pediatrià (Projeto Diretrizes CFM /
AMB), consideramos recomendável ampliar o acesso
dos usuários,do SUSaes~émétododeprevenção.

Diante do exposto,sugériinos que V.Exª. determi
ne a implantação deestratêgia~ que ampliem as ações
de controleda,\íaricela no'8rakil, particularmente por
meio do aumento dacdbel1wa. vacinal contra a vari
cela entre as crianças de uma 10 anos.

Sala dasSesSões,1º de dezembro de 2005.
:~ " " I , I ' 'I , •i I

- Deputado Reirlaldo.Betão.

PROPOSTkDE ,FISCALIZAÇÃO
E CPNTROLENº 111, DE 2005

(Do Sr. AbelarddLupion e outros)

Propõe que a Com issão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen
to Rural averigúe o surgimento de Febre
Aftosa no Estado do Paraná.

Despacho: Numere-se, Publique-se e
Encaminhe-se à COmissão de Agricultura,
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Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural.

Publicação Inicial - Art. 137, caput 
RICD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 100, § 1Q, combinado

com os arts. 60, inciso 11, e 61 do Regimento Interno,
proponho a Vossa Excelência que, ouvido o Plená
rio desta Comissão, sejam adotadas as providências
necessárias para apurar as responsabilidades do Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em
relação ao surgimento da Febre Aftosa no Estado do
Paraná.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2005. 
Deputado Abelardo Lupion - PFLlPR - Deputado
Dilceli Sperafico - PP/PR - Deputado Moacir Mi
cÍ1eletto - PMDB/PR.

RECURSO Nº 250, DE 2005
(Do Sr. Marcelo Ortiz e outros)

Requer, nos termos do art.58 § 3º do
art.132, § 2º do Regimento Interno, que o
Projeto de Lei nº 1024/03 seja apreciado
pelo Plenário.

Despacho: Publique-se. Submeta-se Ao
Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

Publicação Inicial - Art. 137, caput 
RICD.

Requer, nos termos do art. 58, § 3Q do art. 132.
§ 2Q do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ

1.024/2003, com pareceres favoráveis das Comissões
de Mérito, seja apreciado pelo Plenário.

Sala das comissões, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Marcelo Ortiz.

Proposição: REC-250/2005 => PL-102412003
Autor: MARCELO ORTIZ E OUTROS
Data de Apresentação: 23/11/2005 14:40:00
Ementa: Requer, nos termos do art.58 § 3Q do art.132,
§ 2Q do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ

1024/03 seja apreciado pelo Plenário.
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21 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
22 - IRINY LOPES (PT - ES)
23 - IVAN RANZOLlN (PFL - SC)
24 - JAMIL MURAD (PCdoB - SP)
25 - JOÃO FONTES (PDT - SE)
26 - JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
27 - JOÃO PAULO CUNHA (PT - SP)
28 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
29 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
30 - JOSIAS QUINTAL (PSB - RJ)
31 - JUíZA DENISE FROSSARD (PPS - RJ)
32 - JÚLIO DELGADO (PSB - MG)
33 - JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)
34 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
35 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)
36 - LUIZ COUTO (PT - PB)
37 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
38 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
39 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
40 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
41 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PDT - AL)
42 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
43 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
44 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
45 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
46 - NEYDE APARECIDA (PT - GO)
47 - NILSON MOURÃO (PT - AC)
48 - PAULO AFONSO (PMDB - SC)
49 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
50 - RUBENS OTONI (PT - GO)
51 - SANDRA ROSADO (PSB - RN)
52 - SARNEY FILHO (PV - MA)

______________________....... --=..uiQll"~_'__~ ..""'__~.~"'~"31/1C
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53 - SÉRGIO MIRANDA (PDT - MG)
54 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
55 - TETÉ BEZERRA (PMDB - MT)
56 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
57 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
58 - WAGNER LAGO (PDT - MA)
59 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)

Assinaturas que Não Conferem
1 - CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA)

Assinaturas Hepetidas
1 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
2 - WAGNER LAGO (PDT - MA)

RECURSO N2 251, DE 2005
(Do Sr. Adelor Vieira e outros)

R,ecorrem, nos termos do § 1.º do arti
go 58e!co'§ 2.º do artigo 132 do Regimento
InternCl da Câmara dos Deputados, da ter
minatillidâde do parecer da Comissão de
FinançaseTributação e da conclusividade
da aprElciaçâopelas Comissões da Casa dos
Prôjeic)~déLein.º 2.709~Al03e 2.796/03.

:' :1,11

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao
Plenário.

Publicação Inicial - Art. 137, caput 
RICO.

Senhor Presidente,
Os Projetos de Lei n.º 2.709-A/03 e 2.796/03,

apensados, foram despachados à apreciação conclu
siva das Comissões, nos termos dos inciso 11 do artigo
24 do Regimento Interno da Câmara.

Receberam pareceres da Comissão de Viação
e Transportes pela' rejeição (vencido o voto do Rela
tor original) e da Comissão de Finanças e Tributação
pela inadequaçáo financeira e orçamentária, deixando
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
de se manifestar sobre o mérito das proposições.

Nos termos do inciso II do artigo 54 do Estatuto
Interno, o pareter da Comissão de Finanças e Tribu
tação sobre a aldequação financeira ou orçamentária
da proposição é terminativo. No entanto, os projetos
são meritórios '.e a: adequação financeira eorçamen
tária é possível.

Dessa forma, nos termos do parágrafo 2.º do
artigo 132 do Hegimento Interno (confirmado pelas
disposições do art. 144), bem como do parágrafo 1.º
do artigo 58 do' referido Regramento, cumulado com o
inciso I do parágrafo 2.º do artigo 58 da Constituição
Federal, oferecemos o presente recurso e dele pedimos
provimento, afim de que não seja terminativa a deci
são da Comissãlo de Finanças e Tributação, bem como

seja ouvido o Plenário sobre a adequação financeira
e orçamentária e o mérito das proposições.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
Deputado Adelor Vieira.

Proposição: REC-251/2005 => PL-2709/2003
Autor: ADELOR VIEIRA E OUTROS
Data de Apresentação: 23/11/2005 18:21 :00
Ementa: Recorrem; nos termos do § 1.º do artigo 58
e do § 2.º do artigo 132 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, da terminatividade do parecer
da Comissão de Finanças e Tributação e da conclusi
vidade da apreciação pélas Comissões da Casa dos
Projetos de Lein.!! 2~'709-A/03 e 2.796/03.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total, de Assinaturas: '
Confirmádas:60
Não Confererh:3
Fora do Exercício:O
Repetidas:O
Ilegíveis:O
Retiradas:o

Assinaturas Confirmadas
1 - ADELaR VIEIRA (PMDB - SC)
2 - ALBERTO FRAGA (PFL - DF)
3- ALMIRiMOURA (PFL - RJ)
4,·- AN, DHE ZACHAROW (PMDB - PR)

." I

5 - ANIBALGOMES (PMDB - CE)
6 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
7 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
8 - BET0ALBUQUERQUE (PSB - RS)
9 - CARLOS BATATA (PSDB - PE)
10- GA.RUOS DUNGA (PTB - PB)
11 - QA,RLOS NADER (PL - RJ)
12 ~ GA8COS WILLlAN (PMDB - MG)
13 - Q'É$ÂR BANDEIRA (PFLi- MA)

I' ,I' , " , I'. ' I "i ~ I' , I , ""'

14 - ~~!",~pIO ,MAGRAO (PPS - SP)
15 - 99$WA FERREIR~ (PSCi- MA)
16 - !?IMA9 RAMALHO (PPS ~ SP)
17 - ~H,F~ANCISC060NÇALVES (PPS - MG)
18 -CJR"RIBAMAR ALVES (PSB- MA)
19 - EDINHd ~EZ(PMDB-sc)
20 - E2!pIN~O MONTEMOR (PSB - SP)
21- EiOSGNEZEQOIEL (PMDB - RJ)
22 - FERNANDo CORUJA (PPS - SC)
23 - FERNANDO ESTIMA (PPS - SP)
24 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
25 - GILMAR MACHADO (PT - MG)
26 - INALGO LEITÃO (PL - PB)
27 -INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE)
28 - ISAIAS SILVESTRE (PSB - MG)
29 - IYAI\J VALENTE (PSOL - SP)
30 - JAMIL MURAD (PCdoB - SP)
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31 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
32 - JORGE GOMES (PSB - PE)
33 - JÚLIO DELGADO (PSB - MG)
34 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
35 - LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
36 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
37 - L1NO ROSSI (PP - MT)
38 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
39 - MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB - MG)
40 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
41 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)
42 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
43 - MILTON BARBOSA (PSC - BA)
44 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
45 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)
46 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
47 - PAULO AFONSO (PMDB - SC)
48 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
49 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
50 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
51 - REGINALDO GERMANO (PP - BA)
52 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
53 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
54 - ROSE DE FREITAS (PMDB - ES)
55 - SANDRO MABEL (PL - GO)
56 - VIGNAnl (PT - SC)
57 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)
58 - WILSON CIGNACHI (PMDB - RS)
59 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
60 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que Não Conferem
1- B. SÁ (PSB - PI)
2 - EDISON ANDRINO (PMDB - SC)
3 - TAKAYAMA (PMDB - PR)

RECURSO Nº 252, DE 2005
(Do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh e outros)

Recorre, com fulcro no art. 58, § 3º,
combinado com o art. 132, § 2º do R~gimen
to Interno, contra apreciação conclusiva das
comissões ao Projeto de Lei nº 5.1 aO-A, de
2005, que "altera o inciso V e o parágrafo
único do art. 1º, o caput do art. 4~,0 inci
so 11 do art. 5º e o caput do art. 16 da Lei
nº 7.347, de 24 de julho de 1985; re'voga o
art. 2º - A, e seu parágrafo único, da Lei nº
9.494, de 10 de setembro de 1997".

Despacho: Publique-se. Sub~etél.-se ao
Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

Senhor Presidente,
Conforme o disposto no artigo 58, §3° combinado

com o artigo 132, § 2º do Regimento Interno. apresen
tamos o presente RECURSO. para que o Plenário da
Câmara dos Deputados delibere sobre o Projeto de Lei
n° 5.100, de 2005, que "altera o inciso V e o parágrafo
único do art. 1º, o caput do art. 4º, o inciso 11 do art. 5º
e o caput do art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985; revoga o art. 2º-A, e seu parágrafo único, da Lei
nº 9.494, de 10 de setembro de 1997"

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2005.
- Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Proposição: REC-252/2005 => PL-51 00/2005
Autor: LUIZ EDUARDO GREENHALGH E OUTROS
Data de Apresentação: 24/11/200515:32:00
Ementa: Contra a apreciação conclusiva da Co
missão de Constituição e Justiça e Cidada
nia sobre o Projeto de Lei n° 5.100, de 2005.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:72
Não Conferem:1
Fora do Exercício:O
Repetidas:1
lIegíveis:O
Retiradas:O
Assinaturas Confirmadas
1 - ADÃO PREnO (PT - RS)
2 - ADEMIR CAMILO (PDT - MG)
3 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
4 - ANA GUERRA (PT - MG)
5 - ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE)
6 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
7 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
8 - ANTONIO CRUZ (PP - MS)
9 - ARIOSTO HOLANDA (PSB - CE)
10 - BOSCO COSTA (PSDB - SE)
11 - CARLOS ABICALlL (PT - MT)
12 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
13 - CARLOS MOTA (PSB - MG)
14 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
15 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
16 - CHICO ALENCAR (PSOL - RJ)
17 - CUSTÓDIO MAnOS (PSDB - MG)
18 - DARCI COELHO (PP - TO)
19 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
20 - DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
21 - DRA. CLAIR (PT - PR)
22 - DURVAL ORLATO (PT - SP)
23 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
24 - FERNANDO CORUJA (PPS - SC)
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25 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
26 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
27 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
28 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
29 - IARA BEFINARDI (PT - SP)
30 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
31 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
32 - IVAN RANZOLlN (PFL - SC)
33 - JEFFERSON CAMPOS (PTB - SP)
34 - JOÃO FONTES (pDT - SE)
35 - JOÃO GRANDÃO (PT -MS)
36 - JOÃO MAGNO(PT - MG)
37 - JORGE BITIAR (PT - RJ)
38 - JOSÉ MENTOR (PT -SP)
39 - JÚLIO DELG.A:DO (PSB.;... MG)
40 - LEONAR[~OMbNTEIRO(PT - MG)
41 - LUCIANOZICA(PT- SP)
42 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)
43 - LUIZ COUTG(PT- PB)
44 - LUIZ EDUARbc> GREENHALGH (PT - SP)
45 - MARCELO GÂTIZ (PV .;... SP)
46 - MARCO MAIA(PT - RS)
47 - MAIJFHCIC)HANDS (PT - PE)
48 - MENDES 'RI'BEIRO FILHO (PMDB - RS)
49 - NAZARE~40FONTELES (PT - PI)
50 - NELSONPELILEGRINO{PT - BA)
51 - NEY LOP'ES{PFL - RN)
52 - NEYDE APi\RECIDA (PT - GO)
53 - NILSONMQ8RÃO (Pl - AC)
54 - OOAIR CUNHI,J\ (PT -MG)
55 - ORLAND()IDESCONSI (PT - RS)
56 - PAUDERNEV AVEUNO (PFL - AM)
57 - PAULO A;I=QNSO,,(PM'oB - SC)
58 - PAULO MAG'ALHÃES (PFL - BA)
59 - PEDRO Hl=NRV (PP .... MT)
60 - RENILDO.CALHÊIROS (PCdoB - PE)
61 - RICARDO S',ERZG)lNI(PT - SP)
62 - ROBERTOBR~NT (pFL - MG)
63 - ROBERTO;f0ApALHÃES (PFL - PE)
64 - RUJBENSOrONl (RT .;... GO)
65 - SANDRA R@S~DO(PSB- RN)
66 - SÉRGIO MIRANDA (PDT - MG)
67 - SOCORRO GOMES (PCdoB - PA)
68 - TARCíSlüZI'MMERMANN (PT - RS)
69 - VADINHOB:A.IÃO (PT - MG)
70 - VANESSA GHÀZZIOTIN (PCdoB - AM)
71 - VICENTINlH0 (RT - SP)
72 - VITOf1ASSI(PT - PR)

Assinaturas queNao Conferem
1 - MORON I TORGAN (PFL - CE)

Assinaturas Repetidas
1 - VICENTINHO(PT-SP)

RECURSO Nº 253, DE 2005
(Do Sr. Darcísio Perondi e outros)

Recorre, com fulcro no art. 58, § 3º,
combinado com o art. 132,§ 2º do Regimen
to Interno, contra apreciação conclusiva das
comissões ao Projeto de Lei n2 5.1 OO-A, de
2005, que "altera o inciso V e o parágrafo
único do art. 1º, o caput do art. 4º,0 inci
so 11 do art. 52 e o caputdo art. 16 da Lei
n2 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga o
art. 2º -A" é seu parágrafoúnico, da Lei nº
9.494, de10 de setembro de ,1997".

Despacho: Apense~se ao Rec
252/2005.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciaçãodo Plenário.

Publicação Inicial- Art. 137, caput 
RICO.

Senhor Presidente,
Os deputados infra-assinados, com fulcro no art.

58, § 3º, combinadó com o art. 13.2, § 2º, do Regimento
Interno da CâmaradbsDdputad6s, recorrem ao Ple
nário contra apreCiaçâocorclusiva das Comissões ao
Projeto de Lei· Nº51 00/2005, que permite o uso da ação
civil pública pelossihdicatosipara adefesa de interesses
difusos coletivos e inclusive direitos individuais homo-

, ; , ,',I I

gêneos e dá outra~providências' para que seja objeto
de deliberação do pl(3narid l6 SUl)stitutivo aprovado na
CCJC, especia:lmentenosseguirtes pontos:

1) A~tribuiç~o de competência aos sin
dicatos. pa.faajUi?4mentb de ação civil públi
ca de respo~sabil\~ade!por danos causados
ao meio-a~bienteiaocbnsumidOr,a bens e
direitos de válo'r'~hísticb, estético,histórico,
turístico e paisagí~tico .~a qualquer outro in
teresse diftlsÔ;'indiridual 6u coletivo, inclusive
individual.homogêheo.

2) SUpressãdida limitação do efeito geral
(erga ornnes)atrib1uíd6à sentença prolatada
em AçãO CiVil Pd0lica.Pela legislação vigen
te, esse efeitpg~rl:i1 é restrito ao território do
órgão judicialprolátor d~senteriça.

i" ,

Deputado Ronaldo Dimas - Deputado Darcí
sio Perondi.

Proposição: REC-253/2005 => PL-51 00/2005
Autor: DARCíSIO PERONDI E OUTROS
Data de Apresentação: 24/11/2005 11:10:52
Ementa: Contra apreciaçãd conclusiva das Comissões
ao PL 5100/2005 que "Alte'ra o inciso V e o parágrafo
único do art. 1º,o caput do,~ut. 4º, o inciso lido art. 5º
e o caput do art. 16 da Lei h. 7.347, de 24 de julho de
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1985; revoga o art. 2º-A, e seu parágrafo único, da Lei
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997."

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas:61
Não Conferem:7
Fora do Exercício:O
Repetidas:9
IIegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas
1 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
2 - ANTENOR NASPOLlNI (PSDB - CE)
3 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
4 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB - SP)
5 - ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)
6 - ARMANDO MONTEIRO (PTB - PE)
7 - ARNON BEZERRA (PTB - CE)
8 - CABO JÚLIO (PMDB - MG)
9 - CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
10- CARLOS WILLlAN (PMDB - MG)
11 - CELCITA PINHEIRO (pFL - MT)
12 - CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG)
13 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
14 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS - MG)
15 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
16 - ÉRICO RIBEIRO (PP - RS)
17 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
18 - FEU ROSA (PP - ES)
19 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
20 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
21 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
22 - JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL - BA)
23 - JOSÉ DIVINO (PMR - RJ)
24 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
25 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
26 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
27 - JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
28 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
29 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
30 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
31 - LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
32 - LUPÉRCIO RAMOS (PMDB - AM)
33 - MANATO (PDT - ES)
34 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
35 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
36 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
37 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
38 - NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG)
39 - NELSON MARQUEZELLI(PTB - SP)
40 - NELSON MEURER (PP - PR)
41 - NILSON PINTO (PSDB - PA)

42 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
43 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
44 - PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM)
45 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)
46 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
47 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
48 - RODRIGO MAIA (PFL - RJ)
49 - RONALDO DIMAS (PSDB - TO)
50 - ROSE DE FREITAS (PMDB - ES)
51 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
52 - SANDRO MATOS (PTB - RJ)
53 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
54 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
55 - SILVIO TORRES (PSDB - SP)
56 - TATICO (PTB - DF)
57 - WAGNER LAGO (PDT - MA)
58 - WALTER BARELLI (PSDB - SP)
59 - ZÉ LIMA (PP - PA)
60 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
61 - ZONTA (PP - SC)

Assinaturas que Não Conferem
1 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
2 - DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB)
3 - FERNANDO GABEIRA (PV - RJ)
4 - ILDEU ARAUJO (PP - SP)
5 - JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
6 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
7 - REMI TRINTA (PL - MA)

Assinaturas Repetidas
1 - ANTENOR NASPOLlNI (PSDB - CE)
2 - CARLOS WILLlAN (PMDB - MG)
3 - CUSTÓDIO MAnOS (PSDB - MG)
4 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
5 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
6 - JOSÉ DIVINO (pMR - RJ)
7 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
8 - SILVIO TORRES (PSDB - SP)
9 - WALTER BARELLI (PSDB - SP)

REQUERIMENTO Nº 3.443, DE 2005
(Do Sr. Luiz Antônio Fleury)

Requer a reconstituição do PL nº
5.809/01 e do PL nº 4.864/05.

Sr. Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, conforme art. 106

do Regimento Interno desta Casa, a reconstituição
das proposições abaixo relacionadas, por terem sido
extraviadas pelo relator:
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• F'L nº 5.809/01, do Sr. Bispo Wander
vai, qU1e "Dispõe sobre disponibilização de
informações aos clientes pelas instituições
financeiras".

• PL nº 4.864/05, do Sr. Carlos Nader,
que "Obriga os supermercados a divulgarem
em destaque a data de vencimento da va
lidade dos produtos incluídos em todas as
promoç:ões especiais lançadas por estes es
tabelecimentos."

Brasília, 22 de novembro de 2005.
Atenciosamente, - Deputado Luiz Antonio Fleu

ry Filho, Presidente.

Oefiro a reconstituição dos PL nº 5.809/01
e nº 4.864/05, nos termos do art. 106, do RICO.
Oficie-se. Publique-se.

Em 7~12-2005. - Aldo Rebelo, Presi
dente.

REQUERIMENTO Nº 3.448, DE 2005
(Do Sr. Fernando Ferro)

Requer voto de pesar pelo falecimento
de Severino Felix da Costa.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª nos termos do art. 117, inciso

XVIII, do Regimento interno, ouvido o Plenário, seja
registrado nos Anais da Casa voto de pesar pelo fale
cimento do senhor Severino Felix da Costa.

Ex-vereador por quatro mandatos, ex-Presidente
da Câmara Municipal de Itambé - Pernambuco, Severi
no Felix, mais conhecido carinhosamente como Biu Fé
lix, faleceu onte!m no Município de Pedras de Fogo.

Grande defensor dos direitos humanos e figura
de destaque da política municipal. Severino era tam
bém conhecido por sua vinculação com o Umbanda
em Itambé, deixando enlutada toda uma legião de fi
lhos de santo.

Ao companheiro Severino, presto hoje uma home
nagem e agradl~ço de público a colaboração que sem
pre prestou à causa do Partido dos Trabalhadores.

A morte de Severino Felix, nosso aliado, nos
entristece como pessoa e nos leva a apresentar este
voto de pesar que solicito, seja comunicado à Câmara
Municipal de Itambé extensivo à sua família.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2005.
- Deputado Fernando Ferro, PT - PE.

Publique-se. Oficie-se.
Em 7-12-005. - Aldo Rebelo, Presi

dente.

REQUERIMENTO Nº 3.449, DE 2005
(Do Sr. IIdeu Araujo)

Requer °envio de Moção ao Senhor
Governador do Estado de São Paulo, solici
tando, o atendimento às reivindicações dos
munícipes do Município de Bebedouro, São
Paulo contra a desativação do Posto Fiscal
da Secretaria de Estado da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, ouvido o Plenário, nos termos

do art. 117, caput, do Regimento Interno, aprovação
de moção ao Senhor Governador do Estado de São
Paulo, solicitando o. atendimento às reivindicações
dos munícipes de Bebedouro, São Paulo, contra a
desativação do posto fiscal da Secretaria de Estado
da Fazenda, localizado naquele município, nos se
guintes termos:

O posto fiscal de Bebedouro está instalado há
mais de 50 anos na cidade e tem quatro valorosos
funcionários que háanos vêm atendendo com grande
eficácia osmunícipes de Bebe'douro, que em face de
desativação. deverão recorrer aos serviços prestados
pelo órgão no posto misto de Barretos.

É importante ressaltarmds que o posto fiscal de
Bebedouro, atende também o~ Municípios de Monte
Azul Paulista,SeveríneEi, Vira'dduro e Cajobi e diversos
outrospequenos municfpiosadjacentes totalizando uma
área populacional de cerca de '200.000 pessoas.

A soliCitaçao em tela tem o apoio irrestrito do
Prefeito Hélio de Almeida BEistos, dos vereadores,
representa.dospbrs~upresidehte;Celso Teixeira Ro
mero e por inúmeraslide.rahças çomo o presidente da
ADEBE(Ag€nciade D~séhvolvimentoEconômico de
Bebedouro) e presidente doCónselho Deliberativo da
ACIAB.Má.rêo~Antórii6Mlltton.

Cientedo'apreço<:JoGo~ernadorGeraldo José
Rodrigues Alckmin Filho pelo Município de Bebedou
ro e tod~ategião, ent:àh'ühhoâpresente moção para
que o ilu~trenlandatário ~stadúal, que tanto bem vem
cumulandd ;aoEstado de São Paulo e ao Brasil, para
lise a preséhte1áção ~fim dê nao interromper o pleno
funcionamer1todo poshÚiscal da Secretaria de Estado
da Fazenda no município de Bebedouro.

Saladas Sessões, 21 de novembro de 2005.
- Deputado IIdeu Araújo (PP - SP), 1º vice-presi
dente da coniissãode Desenvolvimento Econômico,
Indústria e comércio.

Oficie-se. Publique-se.
Em 7-12-05. - Aldo Rebelo, Presi

dente.



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado
Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Depu
tado Mauro Benevides, quero apenas fazer um registro
sobre a Agência Adventista de Desenvolvimento de
Recursos Assistenciais - ADRA.

No sábado próximo passado, dia 3, em Belo Ho
rizonte, a ADRA promoveu, juntamente com as comu
nidades. igrejas adventistas e com os desbravadores
que vêm realizando um grande trabalho de inclusão
dos jovens e dos adolescentes, ampla arrecadação de
alimentos para a campanha Natal Sem Fome, dirigida
às pessoas mais carentes.

Quero parabenizar os adventistas do Sétimo Dia
de Belo Horizonte, sob o comando do Pastor Freitas,
que realizou um grande trabalho. Cumprimento tam
bém a associação de Juiz de Fora, sob o comando do
Pastor Cleber, e a de Valadares, dirigida pelo Pastor
Eurípedes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Robério Nunes.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente quero manifestar meu apoio
a todos os agentes comunitários. Sou filho da querida
Macaúbas, no interior da Bahia, e sei da importância
do agente comunitário - meu pai foi Prefeito da cidade
por 5 mandatos. Em Macaúbas temos cerca de, salvo
engano, 100 agentes comunitários, que prestam gran
des serviços à comunidade. São pessoas que conhe
cem de fato os moradores de cada região e que vêm
desenvolvendo um excelente trabalho como agentes
comunitários.

O Governo toda semana diz que vai votar a Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7, mas sentimos
que há má vontade. Queremos, eu e grande parte da
bancada da Bahia, manifestar nosso apoio à PEC nº
7. Esperamos que ela seja votada e aprovada, a fim de
que os queridos agentes comunitários do todo Brasil
possam realizar seu trabalho com mais segurança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, hoje, no Auditório Nereu
Ramos, ocorrerá um seminário em defesa da vida.
Quero convidar todos os Parlamentares para presti
giarem o evento. Convido-os também a participar dos
debates do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, sobre o
aborto, na Comissão de Seguridade Social e Família.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Finda Somos contra o aborto por entender que o direito à
a leitura do expediente. passa-se às vida começa já na concepção.

Portanto, reforço o convite às Sras. e aos Srs.
Parlamentares para estarem conosco na Comissão
de Seguridade Social e Família a fim de nos dar apoio
em favor da vida.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. ocupo hoje a tribuna para cobrar do Governo
e do Presidente Lula o tão propalado espetáculo do
crescimento.

Fomos surpreendidos, há alguns meses, com
todos os indicadores que vislumbravam um futuro não
muito promissor para o País. Ao final do ano de 2005,
não vislumbrávamos o tal espetáculo do crescimen
to. Quando nós, da Oposição, criticávamos de forma
responsável a política econômica, tentando mostrar
caminhos, tentando abrir cabeças absolutamente rea
cionárias e dizendo que havia uma dosagem excessiva
de arrojo fiscal, os nossos opositores nesta Casa, da
base de sustentação do Governo Lula, diziam que nós
não sabíamos o que falávamos.

Sr. Presidente, foi anunciado hoje pelo Governo
que o crescimento do País será de 2,2%, o que de
monstra que tínhamos razão. A Oposição - e eu par
ticularmente -, na época do Governo Fernando Henri
que, sofreu críticas, porque diziam que não deveríamos
apenas pensar em pagar juros e serviços da dívida,
mas que tínhamos de promover o desenvolvimento e
combater às desigualdades sociais e regionais. Naquela
época, sabíamos que a dose já estava excessiva.

Contudo, esquecendo-se do discurso de cam
panha, o Presidente Lula, ao assumir, em 2003, im
plementa o arrocho fiscal. Hoje está demonstrado o
equívoco monumental do Governo, que, correndo atrás
do prejuízo, abrirá o cofre na tentativa de amenizar as
conseqüências danosas que recaem sobre a população
brasileira. bem como o setor produtivo nacional. Essa
ação governamental, sem sombra de dúvida, acarre
tará um dos piores Natais da história do Brasil.

Sra. Presidenta, que isso sirva de lição. A equi
pe econômica deve ter mais humildade para ouvir as
críticas, para que no próximo ano não cometa esse
mesmo brutal equívoco, que causou enormes preju
ízos à produção nacional, a parcela significativa da
população brasileira, que está desempregada. e a
milhares de jovens que não conseguem sequer seu
primeiro emprego.

Lembro que há alguns anos tínhamos facilidade
para conseguir estágios para estudantes universitários
e secundaristas. Isso acabou. Hoje não se tem sequer
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vagas para estagiários, o que dirá para que a pessoa
seja empregada formalmente.

Tudo isso é fruto do excesso da política econô
mica implantada pelo Governo Lula. Não que sejamos
contra a Lei de Iiesponsabilidade Fiscal, pelo contrário.
Há de se ter responsabilidade, sim, nos gastos públi
cos. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Há
de se cumprir os contratos pactuados e firmados com
as instituições 1financeiras internacionais.

Porém, Sra. Presidenta, o que sempre discutimos
é a amplitude desse tipo de cómpromisso e de com
portamento. Se, no ano passado, votamos o superávit
primário de 4,25%, que já é muito, para que se chegar
a 5%, 6%? Isso tem efeitos danosos para parcela pro
dutiva nacional e para camada da população que não
está sendo beneficiada pelos programas de transfe
rência de renda como o Bolsa"Família.

Sra. Presidenta, estou aquI, mais uma vez, para
cobrar humildade, principalmente aos colegas da base
de apoio ao Governo, que nãoquiseram ouvir nossas
críticas. Até espero que façam o mea-culpa que este
Governo é pródigo em fazer, mas o mais importante é
que tomem corno lição o equívocó cometido no exer
cício de 2005.

Afinal, estamos prestes a entrar em 2006 e a
votar a peça orçamentária. Este é o momento de
discutir questões importantíssimas como o valor do
salário mínimo e as metas que serão estabelecidas
com base nos cálculos para o crescimento do PIB
no próximo ano.

Dessas e de outras definições dependerá a pos
sibilidade de darmos aumento ao funcionalismo públi
co, há anos sem política salarial, e de minorarmos o
sofrimento de milhares de Prefeitos, obrigados a con
duzir seus Municípios sem a liberação dos recursos
orçamentários contidos no Orçamento Geral da União,
enfrentando grandes dificuldades em atender às enor
mes demandas de investimentos nas áreas social e
principalmente de infra-estrutura.

Daí porque, Sra. Presidenta, há necessidade de
esses assuntos serem discutidos na Comissão Mista
de Orçamento. Não podemos simplesmente esquecer o
que ocorreu este ano; precisamos debater essa expe
riência falacios.a com o intuito de evitar que o mesmo
se repita no próximo, ou seja, crescimento pífio que
muito prejudica a população, sobretudo a de baixa
renda, excluída do Bolsa Família.

Sra. Preslidenta, chamo ao debate os Srs. Par
lamentares, n~io apenas os da Comissão Mista de
Orçamento, mas todos que estão preocupados com o
desenvolvimento sustentável do País.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Claudio Cajado,
o Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Juíza Denise Frossard,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Bene
vides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, nobre Deputada
Juíza Denise Frossard, que se impôs nesta Casa pela
sua brilhante atuação parlamentar, defendendo ardoro
samente não apenas os interesses do Rio de Janeiro,
mas de todo o povo brasileiro.

Sra. Presiderita, Sras. e Srs. Deputados, a As
sociação Cearense de Emissoras de Rádio e Televi
são, presidida exemplarmente pelo jornalista Edilmar
Norões, realizaráa partirde amanhã, dia 8, o 11º
Congresso Cearense de Radiodifusão, evento que
contará com a participação 'de todas as empresas do
setor, sequiosas por det:>ater questões ligadas àquele
importante segmento de comunicação social.

O ato solene ocorrerá no Salão Iracema, do Ma
rina Park Hotel, com a presença aguardada do Go
vernador Lúcio Alcântara e de outras autoridades, es
perando.,se que o MinistériO' respectivo também adira
ao magno acontecimento, ~través do próprio titular,
Senador Hélio Costa.

Na ocasião, aliás, a ACERT procederá à entre
ga de troféu a'lusivb a 2005 a várias personalidades
a seguir mencionadas: Maria Lins, dirigente da Rádio
MaciçodeBaturite, na condiçãdde Radiodifusora do
Ano; aoex-Senad6r CidCarva.lho, que pontificou na
outra Casa do Congresso como uma das figuras mais
proeminentes e integra o Grupo Cidade, na qualida
de deHadialista doAno; ao Deputado Marcos Cals,
Presidente da Assembléia L~gislativa do Estado; bem
assim à Loteria Est1:l.c1ual do ()ear~, através de seu diri
gente João Carlos 'Mendonça, d~ prestígio em nossos
círculos.empresariais.

Recorde-seque no mês de maio, em congresso
de âmbito naciona.l; a ABERT promoveu conclave de
larga ressonâhcia~a que estivemos presentes para
discutir questões rela.cionadas com a legislação que
disciplina o importante setor de nossas atividades na
área da informação.

Na mesa-redonda quecompusemos naquele en
sejo figuraram outros Parlamentares, que ofereceram
sugestões válidas para um funcionamento ainda melhor
de nossas rádios e televisões, atendendo às exigências
da própria conjuntura então vivenciada.

Mencione-se, por oportuno, que, durante o evento,
será lançado o Guia do Rádio e Televisão do Ceará,
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com dados preciosos, para manuseio dos interessados
e até do público ouvinte.

No último final de semana, o jornalista Edilmar
Norões fez conclamação a todos os seus colegas
para que compareçam ao expressivo certame, dan
do-lhe maior repercussão e tornando mais explícitos
os propósitos que serão buscados, a partir de agora.
para o aperfeiçoamento dos veículos que levam ao
povo fatos que mereça"'" chegar ao conhecimento da
comlmidade.

Acredito que o Presidente desta Casa, Deputado
Aldo Rebelo, também poderá estar presente à aber
tura do 11 Q Congresso, emprestando ao mesmo um
brilhantismo ainda maior.

Com o presente registro, Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Deputados, saúdo os radialistas que se congraça
rão amanhã, dia 8, ao mesmo tempo em que auguro
pleno êxito aos debates que ali certamente serão efe
tuados, dentro do temário previamente estabelecido,
no qual foram alinhados assuntos de transcendental
significação para a conceituada entidade e seus as
sociados.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.

Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada
Juíza Denise Frossard, tenho a satisfação de fazer
uso da palavra neste momento em que V.Exa. presi
de a sessão.

Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez vou abor
dar assunto que já parece ultrapassado, mas nunca
é demais falarmos do absoluto descontrole da segu
rança pública em nosso Estado, o Rio de Janeiro. As
autoridades responsáveis não têm noção do que está
acontecendo. Os fatos ocorrem diariamente e são de
extrema gravidade.

Vejam a que ponto chegamos: num ato de ver
dadeiro terrorismo, traficantes atearam fogo num ôni
bus da cidade e provocaram a morte de pessoas ino
centes, inclusive de uma criança com 1 ano de idade.
Essa é a situação no Rio de Janeiro. Que argumento
eles usam? Que a polícia entrou de forma arbitrária e
violenta naquela comunidade carente, provocando a
morte de um dos traficantes. Para se vingar, eles agem
dessa maneira. O episódio envolve crianças, inclusive
meninas e meninos de 12 e 13 anos. Passam-nos a
impressão de que nada aconteceu. Os responsáveis
- o Secretário de Segurança, o Comandante da Polícia
Militar - dão explicações absolutamente inaceitáveis, e
tais atos de violência continuam ocorrendo. Dois dias
depois desse episódio, um morro, em Niterói, é invadido
e hánovamente o confronto. Crianças são baleadas e
mortas. Não se sabe se estão envolvidas ou não com o
narcotráfico. Na realidade, os principais componentes

são o narcotráfico, a incompetência policial e o desca
so das autoridades responsáveis.

Sra. Presidenta, V.Exa. bem sabe que a cada
dia aumenta o quadro de agravamento da violência
em nosso Estado. Em 1993, quando exerci o cargo
de Procurador-Geral da Justiça, a chacina de Vigário
Geral envolveu esses mesmos componentes. Quase
30 pessoas foram trucidadas por policiais militares.
Não os considero policiais, mas criminosos. Doze anos
depois, os fatos se repetem e as pessoas continuam
a tratar a questão de forma irresponsável. Sabemos
que eles se repetirão no próximo ano.

A Deputada Juíza Denise Frossard é candidata
ao Governo do Estado e conhece o problema com
profundidade. No entanto, outros candidatos chegarão
lá com discurso vazio, absolutamente irresponsável.
Ouvimos dizerem: "Vou acabar com a violência em 6
meses; senão, entrego o meu cargo". A violência se
agrava e não entregam o cargo. Dizem ainda: "Se em
2 anos eu não resolver o problema, renuncio ao meu
mandato". A situação fica cada vez pior e esse gesto
de magnanimidade acaba não ocorrendo na prática.

É chegado o momento de as autoridades de se
gurança pública do Estado do Rio de Janeiro assumi
rem o seu papel e terem responsabilidade para que
seja controlada a situação.

O Governo Federal está cumprindo a sua parte.
O Plano Nacional de Segurança Pública tem sido im
plantado em diversas unidades federativas, mas não o
foi no Rio de Janeiro por divergências políticas. Quatro
Ministros foram ao Estado e ficaram reunidos duran
te horas com Anthony Garotinho e Rosinha Matheus.
Ambos foram contrários à implantação do programa,
porque teriam de assinar um documento em que reco
nheciam sua incompetência no controle da segurança
pública. Por isso, não houve acordo.

Não estamos falando da intervenção prevista pelo
Supremo Tribunal Federal, mas do emprego de forças
federais, previsto em legislação complementar, a qual
exige o reconhecimento, por parte do Governo do Es
tado, de que a situação é de extrema gravidade.

Tenho insistido em bater na mesma tecla, porque
considero vitais as áreas de saúde, de segurança pú
blica, hoje em estado crítico no meu Estado. A saúde
é de responsabilidade do Prefeito Municipal, que re
conhece sua incompetência; a segurança pública está
entregue às autoridades estaduais, que não adotam
quaisquer medidas que signifiquem mudanças no qua
dro de absoluta insegurança. Essa insegurança atinge
fundamentalmente os setores mais desfavorecidos da
população: as comunidades carentes, que mais sofrem
com a violência descontrolada por parte dos maus po
liciais e do crime organizado.
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Era o que tinha a dizer, na qualidade de repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. NA:ZARENO FONTELES (PT-PI. Sem re

visão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo esta tribuna para dar ênfase à impor
tância do 1º Seminário Nacional em Defesa da Vida,
a ser realizado hoje nesta Casa. Ele será promovido
pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra
o Aborto, da qual faço parte.

O substitutivo da Deputada Jandira Feghali, que
permite a legalização do aborto, poderá ser votado
hoje na Comissão de Seguridade Social e Família, já
que ontem não houve quorum.

Desejo tecer alguns comentários a respeito do
assunto, em razão da importância que todos damos à
vida. Para compreensão de uma sociedade democrá
tica, informo que nénhum serhumano, em diferentes
fases de evolução da vida, pode deixarde ser defen
dido. A ConstitUição Federal, em seu art. 5º, faz refe
rência à. inviolabilidade do direito à. vida, sem distinção

, .

de qualquer ·na1lureza..
Obti~emÔ5, portanto, alguns avanços jurídicos

com a Gaita Magna brasileira. O Código Civil, 1'10 seu
art. 2º, defendéos direitos do nascituro- aquela fase
da vida em queacriança ainda está no útero da mãe.
O Estatuto da Criança e doAdolescentetambém se
refere, em seuart. 7º, à. proteção da vida, inclusive
nessa fase.TernostambérnoEstátutó do Idoso; oEs
tatuto da Juventude, ora ,ém 'discussão; o Estatuto da
Igualdade Racial; o Estatuto do Desarm'amento; De
modo geral, todos eles bUscam preservar a vida do
ser hUmanoetTl cada etapa.

Está em tramitação nesta Casa o Estatuto do
Nascituro, de aUtoria do DepUtado Osmânio Pereira,
a quem nós sQlT1amos na defesa da aprovação do
seu projete>.

Acredito que grande parte da discussão sobre o
aborto ocOrra por falta de conscientização da defesa
do nascituro. Foi dada bastante ênfase aos direitos da
mulher,aoferhinismo emahcipatório, muito importante
para a igualdade de gênero. Mas se esqueceram de
que não se pode defender os direitos de determinada
categoria contra os nascituros, pois isso fere a vi~ão
democrática dós direitos iguais para todos, a visão
de sociedade solidária e fraterna, prevista em nossa
Constituição.

É preciso que aqueles que defendem uma visão
antiquada e UrTl feminismo superado se atualizem e
defe-ndamos direitos do nascituro, a igualdade entre
a vida da mãe ea do filho e não promovam uma guer
ra que destrói a maternidade; a fraternidade e leva à
aceitação tácita da pena de morte para os indefesos.

Crianças, adolescentes, homens e mulheres dis
põem de associações, sindicatos, ONGs para defendê
los, mas os nascituros não têm voz. Pelo menos com
a atual tecnologia, eles ainda não podem ser ouvidos,
embora em ultra-sonografias seja possível verificar, no
ato do aborto, sua boca abrir, como num grito silen
cioso. Podemos ver, então, a extensão do crime que
é cometido.

Uma sociedade como a nossa, com o nível de
civilização que alcançamos na construção dos direitos
humanos, principalmente nos 2 últimos séculos, não
pode tratar os nascituros como no século XIX, quando
a própria Corte Suprema dos Estados Unidos praticou
uma aberração ao dizer que o escravo poderia ser
morto pelo seu patrão, porquepertencia a ele. Depois,
em 1973, o mesmo país decidiu que a mãe também
poderia matar seu filho, porque ele era propriedade
dela. Agora, admitem que a violência praticada contra
o nascituro tem de ser tratada como crime, conforme
legislação aprovada no ano pa'~ado no Senado nor
te~americaRo. A Itália, desde o!ano passado~ também
Considera o embrião como pessoa.

É hora de avançar e perceber os erros das legis
lações pas~adas e nãotratarflascituros como escra
vos. Vamos libertá-los :e permitir qUe vivam. Queremos
que todos tenHam vida..Espera:mosque esta Casa se
sensibilize coma questab. ,. ,

" ' '.' - ',i"I, ,,1'1 ,'".' "

, OSRJQAOAL~REDO (PSOL-CE. Sem revisão
do orador.)· - Sra. Presidénta, digna Deputada Juíza
Denis,e Frossard, Sras. e Srs. Deputados, fizemos um
cc:mírato.com o ~overno[ula.Cbm O mercado finan
eeiro,ocontra.toveml~ehdorigoróSarnentecumprido,
mas com Ot\I1ST não- sernfalar que até o entulho
aUtbritário dal~gislaçãofoimantido;

"Nossa ,p"erspettiva l é i ocupar, pois não tivemos
avanços. n6Gov~moLula", diss'e Gilmar Mauro, um
dos Iíderesriaciot:1éi.tisdoMST. :Faço essa citação, Sra.
Presiclenta,Sr~s. eSr$.Deputados, Icom o objetivo de
trazer ao conhecim~ntb da Casa dados,do Relatório de
Direitos HurnFlnds no Brasil 2005, organizado pela Rede
Social de JUstiça. Trata-se de Um conjunto de organi
zaçõesnã~~goyernamerltais'qÚefaiem levantamento
das cbndiço'esdos.di~eitos'humanos no Brasil.

Essesmo\tirnentos condenam o Governo Lula e
dizem que, como não há mais tempo para mudança,
quem vier a assumir a PresidênCia da República em
2007 herda.rá uma situação explosiva.

Quais são os dados levantados? No que se refe
re à reforma agrária, foram assentadas 30 mil famílias
em 2003, quando a meta era 60 mil; 90 mil em 2004,
quando a meta era 115 mil; 60 mil famílias este ano,
quando a meta era 115 mil.
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Na condição de Relator da CPMI da Terra, pude
constatar que até o presente momento, faltando 1 ano
para o término do mandato do Presidente Lula, apenas
45% da meta do Plano Nacional de Reforma Agrária
foram cumpridos. Enquanto isso, temos de 150 mil a
200 mil famílias debaixo de lonas pretas, esperando
por terra para viver com dignidade.

Sobre a violência no campo, no Governo Lula,
até novembro de 2005, foram assassinados 147 sem
terra. Durante os 2 anos de trabalho da CPMI da Terra,
tivemos, além do assassinato da Irmã Dorothy Stang
- estamos às vésperas do julgamento dos seus as
sassinos, mandantes e executores, que ocorrerá na
próxima sexta-feira, em Belém -, o dos fiscais do tra
balho, em Unaí, e a chacina de Felisburgo, só para
ficarmos nos casos mais conhecidos. No primeiro
Governo FHC, foram 171 assassinatos e, no segundo,
120. Até o final de agosto de 2005, a Comissão Pas
toral da Terra registrou 28 assassinatos; durante todo
o ano de 2004, foram 27.

Em relação aos povos indígenas, em 2005, 44
crianças de até 3 anos de idade morreram de desnu
trição - 32 delas em Mato Grosso do Sul. Houve tam
bém mortes na Bahia e em Mato Grosso. A taxa de
mortalidade infantil é de 42 crianças mortas por mil
nascidas vivas, até 1 ano de idade.

Um dado positivo, que também temos de ressaltar
- foi a única melhoria apresentada nesse relatório so
bre direitos humanos, no País -, refere-se ao trabalho
escravo: de 1995 a novembro de 2005,16.500 traba
lhadores escravos foram libertados no Brasil.

Sra. Presidenta, Srs. Parlamentares, o mais es
tranho é que, no relatório alternativo da CPMI da Terra,
apresentado pelo Deputado ruralista Abelardo Lupion,
do PFL, o trabalho escravo é olimpicamente ignorado,
quando sabemos que ainda é uma chaga brasileira.

Trago esses dados para mostrar que, na verdade,
a prioridade do Governo, infelizmente, foi o contrato
com o sistema financeiro. Até o final deste ano, do Or
çamento dos 3 anos do Governo Lula, teremos cerca
de 450 bilhões de reais destinados ao pagamento dos
serviços da dívida, o que beneficia o sistema financei
ro e os especuladores. Teremos o maior mensalão da
história do Brasil, que é a transferência de recursos do
Orçamento - algo em torno de 620 bilhões de reais,
Deputado Lincoln Portela - para o sistema financeiro,
à custa de cortes no saneamento, na habitação, na
reforma agrária, naqueles programas tão importantes
para as pessoas que. em vão, depositaram sua espe
rança no Presidente Lula.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL-MG. Sem re
visão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Juíza
Denise Frossard, é muito bom ver uma mulher presi-

dindo os trabalhos da Casa. Por certo, um dia desses
teremos uma mulher na Presidência da Câmara dos
Deputados. Esperamos que seja o mais breve possí
vel, porque conhecemos a contribuição das mulheres
não apenas para o Parlamento brasileiro, mas para
toda a Nação.

O Deputado João Alfredo falou sobre mensalão.
Vou me referir, contrariando muitos Parlamentares, a
uma proposta que, na minha avaliação, acaba sendo
um mensalão travestido. Refiro-me ao financiamento
público de campanhas.

Não podemos aprovar o financiamento público
de campanhas enquanto os partidos políticos conti
nuarem da forma em que se encontram, com práticas
ditatoriais, comandados por oligarquias. Imaginar um
financiamento público de campanhas de quase 2 bilhões
de reais em campanhas para que os Parlamentares
sejam eleitos, sob o sofisma de que não haverá caixa
2, é um grande absurdo. Para mim, de acordo com as
regras estabelecidas, com crises envolvendo dinheiro,
Parlamentares e o Poder Executivo Municipal, Estadual
ou Federal, seria um grande mensalão.

Procrastinamos o tempo inteiro a reforma política,
criamos a Comissão de Reforma Política, aprovamos a
reforma com pareceres favoráveis e desfavoráveis de
alguns Parlamentares. O fato é que a reforma foi apro
vada naquela Comissão, seguiu para a Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, mas não foi votada
em plenário - não porque os partidos de oposição, em
relação às questões de financiamento público de cam
panha e lista fechada, a embargassem. Pelo contrário,
a reforma foi embargada porque houve acordo, ainda
na antiga Presidência, no sentido de que poderia ser
votado primeiramente o texto de procedimento prove
niente do Senado. Eu estava presente, representando
o meu partido. Aquele texto, de extrema importância e
que reduz o custo de campanhas, não pôde ser vota
do nesta Casa porque tinha de ser votado em bloco.
Essa foi a vontade dos partidos favoráveis à reforma
política, que acabaram embargando-a. Por causa dis
so, não entrou em pauta. Após tudo isso, veio a PEC
do Deputado Ney Lopes, aprovada na Comissão e
prestes a vir ao plenário desta Casa.

O Brasil precisa da reforma política, além da
reforma eleitoral. Há necessidade de estudo e de di
álogo mais amplo com os próprios partidos políticos.
Para que ocorra a reforma política, deve haver também
uma reforma interna dos partidos. É preciso rever as
leis dos partidos. Da forma como se encontram. com
a reforma política, ficará tudo como dantes no quartel
d'Abrantes. Aí, sim, teremos sérios problemas. Não
haverá oxigenação, renovação, mas uma oligarquia
permanente, perpetuada nesta Casa.
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Uma renovação de 47% ou 50% não é salutar
para a Casa. Mas também nenhuma renovação ou
apenas 2%, 3°!c, ou 5% de oxigenação, com os Depu
tados mais votados à frente das listas eleitorais, sig
nifica voto biônico, manutenção no poder do mesmo
grupo que aqui está.

Advogo contra minha própria pessoa, pois sou
o mais votado do meu partido. Assim, se prevalecer
o voto de lista, serei o cabeça do partido. Para mim,
financiamento público de campanha seria o melhor.
Mas pergunto: é melhor para o eleitor votar apenas
no partido? É melhor para o eleitor tirarem dinheiro
dos cofres do Governo para os Parlamentares? Que
o próprio eleitor responda as perguntas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.

Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, antes
de iniciar o assunto que me traz à tribuna, gostaria de
fazer rápido re~listro sobre atividade que organizamos
e realizamos em frente ao Congresso Nacional e no
Salão Negro, no dia de ontem, em comemoração ao
Dia Nacional de Combate à Pirataria e Biopirataria,
lei recentemente promulgada pelo Presidente da Re
pública.

No dia 1n de dezembro, fizemos um ato para
chamar a atenç:ão da sociedade brasileira em relação
à pirataria, problema que muitos insistem em não en
tender corretamente. ,A luta contra a pirataria não é
somente em favor do respeito aos direitos autorais,
em defesa da propriedade industrial. A pirataria no
mundo, com o passar do tempo, vem tomando feições
diferenciadas.

Tivemos a oportunidade, nas investigações leva
das a cabo pela CPI da Pirataria, de chegar a várias
conclusões. Urna delas é extremamente grave: a pi
rataria é parte intrínseca ao crime organizado e mo
vimenta internacionalmente mais recursos até do que
o narcotráfico. Não distante daqueles que trabalham
com o contrabando, com a fabricação e elaboração de
produtos falsificados, pirateados, trabalham também os
envolvidos com o tráfico de drogas e de armas.

A pirataria causa mal não apenas aos sétores
produtivos, às indústrias individualmente, mas ao País,
ao Governo brasileiro, que deixa de recolher milhares
de reais em tributos. A estimativa do que deixa de ser
arrecadado gira em torno de 130 bilhões de reais por
ano.

Sra. Presidenta, além disso, os trabalhadores bra
sileiros perdem seus empregos, porque quase 90% de
todo o produto pirateado comercializado no País vem de
outros países, através do descaminho. Por isso o setor
relojoeiro e outras indústrias estão vivendo dificulda-

des gravíssimas. As fábricas de brinquedo brasileiras
estão fechando por conta desse problema.

Ontem fizemos uma manifestação belíssima,
para o que contamos com o total apoio da Câmara dos
Deputados e a participação do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria, órgão vinculado ao Ministério da
Justiça, criado neste ano e que tem prestado grande
serviço à Nação brasileira.

Sra. Presidenta, falarei rapidamente sobre a po
lêmica cada dia mais acirrada em torno da política
econômica adotada no País.Aliás, esse debate é mag
nífico. Penso que a população deveria envolver-se de
forma mais contundente com o assunto, que não deve
ficar somente a critério dos economistas. A sociedade
brasileira deve participar do debate, porque é a política
econômica que determina o destino do País, a qualida
de de vida do trabalhador e a quantidade.de empregos
que serão gerados ou não no Brasil.

Sra. Presidenta, temos hoje uma crítica cada vez
mais contundente à política econômica que vem sen
do aplicada pelo Governo do Presidente Lula, o qual
apoiamos e dele participamos. Entretanto, sempre
fomos críticos diessa política econômica, que insiste

I ..

em manter umtripé que, no: nosso entendimento, não
permite ao País Gaminhar rümo ao desenvolvimento
e ao crescimento, gerando máisempregos para seus
trabalhadores.

O Presidente do Banco Central e o Ministro da
Fazenda insistem em :manter uma taxa de juros além
do suportável- não aceitl:ível-, com um superávit que
chega a ser maior do'.'qué o previsto no Orçamento.
Qual ,a conseqüência dessa .política? A retração da
economia, como ocorl',eu no terceiro trimestre deste
ano. O PIB recuou màisge,1%, 6,queé muito grave.
Enquanto países de't6dob.mondq,~rescem entre 4%
e 8%, a projeçãode crescimento 'dóBrasilvem caindo
de 3,5'%, neste~no, iP~íclmais olJimenos 2,3%.

Em vez de. o Minrstro dá FalEmda:dizer que há
casuísmo eretrocessd, eque as pessoas deveriam
elogiarsua política pelofatóde rnahteréstabiliz~daa
inflação e nãOcriticá1la, S.EX(l. deve re~"ê-Ia, porque
os dados são tristes: üma economia enorme e um
superávit giga'ntescoque sequer consegue pagar o
serviço da dívida, que aumentá demais a cada ano
por conta dos jUros.

Está na hora de mudar! Faço parte daqueles que
engrossam o cOro a favor da mudança e do País.

Muito obriga.da.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem

revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente, eu registro que na última
sexta-feira, dia 2 de dezembro, houve eleição para a
nova Mesa Diretora no Tribunal de Justiça do Estado da
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Bahia. Foi eleito Presidente o Desembargador Benito
Figueiredo com 20 votos dos 30 votos dos desembar
gadores que compõem o Tribunal. O Desembargador
Eduardo Jorge Magalhães teve 6 votos, e a Desem
bargadora Luci, com 4 votos, será a Vice-Presidenta
do Tribunal.

Eu conheço o Desembargador Benito Figueire
do desde os tempos em que ele judiciava na Instância
Especial como Juiz da Vara de Família - eu também
patrocinava nessa mesma Vara. Sempre muito corre
to, muito diligente e atencioso com as partes e com
os advogados, e eu, como estagiário, defendia causas
da população mais carente de Salvador na Defenso
ria Pública.

Na época, existiam as Varas de Assistência Ju
diciária, que tiveram sempre atenção toda especial do
hoje Desembargador e eleito Presidente do Tribunal de
Justiça da Bahia para o próximo biênio, que se iniciará
no próximo mês de fevereiro. A posse ainda não estar
marcada, mas provavelmente se dará no dia 02 de fe
vereiro de 2006. Desejo boa sorte ao novo Presidente
eleito do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador
Benito Figueiredo. Tenho certeza de que ele fará uma
boa gestão à frente do tribunal.

Sua eleição caracteriza a manutenção da reno
vação que começou a ser feita com a eleição do De
sembargador Cintra para a Presidência daquela Cor
te, o que significou um marco para a independência
do Judiciário baiano. Hoje ele preside o Tribunal Re
gional Eleitoral. O Desembargador Benito Figueiredo
faz parte desse grupo político que defende uma rota
independente do Judiciário baiano. Parabenizo o De
sembargador Cintra e todos os membros do Judiciário
que fazem parte desse grupo.

Sr. Presidente, tenho em mãos documento en
caminhado pela direção do DNIT sobre o processo de
licitação de obras de recuperação de estradas na Bahia,
este, relativo à rodovia que faz divisa entre Bahia e Goi
ás, a Bahia-Piauí, que será completamente recuperada.
Serão também reformados 5 trechos da BR-420, que
liga Brasília ao Estado da Bahia. Esta é uma estrada
importantíssima e está em péssimas condições. Foi
publicado no Diário Oficial do dia 21 o resultado final
dessa licitação. O último prazo para recurso foi ontem,
dia 06. Esperamos que não tenha havido nenhum e
que o processo possa ocorrer normalmente, para que
comecem as contratações para a execução das obras
de recuperação da BR-420.

Tenho ainda informações de que se encontra em
processo licitatório a reforma da BR-116, inclusive um
trecho importante que vai de Paraguaçu a Santo Este
vão, que está completamente intrafegável; da BR-1 01

e da BR-11 O. trecho que vai de Jeremoabo a Ribeira
do Pombal.

A Bahia tem a segunda malha rodoviária do País,
mas é a mais estragada. A nossa expectativa é que,
com a conclusão do processo licitatório da BR-420,
possamos concluir os outros processos licitatórios
relativos às demais BRs que cortam o Estado. Dos
20 mil quilômetros de estradas completamente des
truídos, o Governo do Presidente Lula já recuperou 7
mil quilômetros, e a meta é recuperar mais 7 mil até o
final do ano que vem, portanto, 70% das estradas que
estão estragadas.

Agradeço à Sra. Presidenta, Juíza Denise Fros
sard, a complacência.

Durante o discurso do Sr. Nelson Pelle
grino, a Sra. Juíza Denise Frossard, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Anto
nio Carlos Mendes Thame, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes
Thame) - Concedo a palavra à Deputada Juíza De
nise Frossard.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PPS-RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado
Antonio Carlos Mendes Thame, venho a esta tribuna
porque em reunião realizada ontem, o ilustre Depu
tado ACM Neto apresentou uma suculenta prestação
de contas relativa à Sub-Relatoria que investigou os
fundos de pensão, nos quais foi encontrado o maior
devedor, aquele que maiores perdas produziu, o PRE
CE, fundo de pensão da CEDAE, localizado no meu
Estado, o Rio de Janeiro.

A CEDAE, Sr. Presidente, guarda um segredo do
Garotinho, ex-Governador do Rio de Janeiro. Em no
vembro de 1998, Deputado Paulo Feijó, logo após ser
eleito Governador do Estado do Rio - V. Exa. se lembra
disso, V. Exa. é de Campos - Antony Garotinho avisou
que retiraria a Companhia Estadual de Água e Esgoto,
a CEDAE, do programa de privatizações e que para
isso contaria com o apoio do Presidente da Assembléia
Legislativa - que não era à época - Deputado Sérgio
Cabral Filho, hoje Senador da República.

Disse o Governador Garotinho à imprensa, no
dia 07 de novembro daquele ano, 1998:

"O Deputado Sérgio Cabral Filho se con
venceu de que privatizar a SEDAE será um ato
lesivo aos interesses do povo".

A declaração - e o senhor se lembra disso, Depu
tado Paulo Feijó - provocou uma enorme confusão no
Governo do Estado, que ainda tinha como Governador

________________________________, .._IIlIW'~_ """",,,,"~.~,
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o Sr. Marcelo Alencar, que tinha como certo o apoio do
então Deputado Estadual Sérgio Cabral Filho.

Mesmo diante da troca de posição do então Depu
tado Estadual Sérgio Cabral Filho, o Governador Mar
cello Alencar insistiu na privatização. O tema pegou
fogo em uma entrevista concedida à Rádio CBN pelo
então Deputado Sérgio Cabral e pelo então Secretário
de Fazenda do Estado, Sr. Marco Aurélio Alencar.

Em dezembro de 1998, antes da posse do Gover
nador Garotinho, 2 Deputados Estaduais que sumiram
da vida pública - um deles foi cassado nesta Casa, o
ex-Deputado André Luiz - entregaram ao Presidente
da Assembléia, Sérgio Cabral Filho, fitas gravadas
com propostas de suborno, que disseram ter recebido.
O caso ganho~volumepolicial e a CEDAE foi, então,
retirada definitivamente da lista de empresas sujeitas
à privatizélção.

Atendidos estavam, portanto, naquele momento,
o GovernadorGarotinho e o Presidente da Assembléia,
o então Deputado Sérgio Cabral Filho, hoje Senador
da República.

Nó dia 1º de janeiro de 1999, primeiro dia de
Governo, portanto, Anthony Garotinho concedeu uma
longa entreVista ao jornal O Globo e nela tratou, na
qualidade de Governador, do caso da CEDAE, afirman
do o seguinte: "O plano para a CEDAE, em princípio,
é recuperar a empresa." - palavras do Governador no
primeiro dia. ÓEmtrevistador, então, perguntou: "Mas, e
depois?" E então o Governador Garotinho, no primeiro
dia de seu Gov1erno, respondeu: "Aí, é segredo."

Mais adiante, nodia21 de maio de 1999, o jor
nal o Globo circulou com Uma matéria assinada pela
jornalista'Berenice Seara, com o título "Presidente da
CEDAE se dei71ite .e acusa Governador de não cum
prir promessas".

O Presidénte da CEDAE, engenheiro Marcos
Montenegro, ligado ao PT do Rio de Janeiro, pediu
demissão do cargo por discordar da decisão do Go
vernadorGarotinho de lotearos cargos de superinten
dente e de gerentes da empresa e desviar recursos do
caixa da CEDAE para a Secretaria da Fazenda. Na
quele m6mentó aCEDAE acumulava dívidas no valor
de 201,9 milhões. Houve quem acreditasse que nos
motivos do Presidente da CEDAE estaria o segredo
que o Governador anunciou na entrevista que conce
deu em janeiro. Nada disso!

A CEDAE, por si só, já é problema suficiente para
enlouqUecer, porqUe acumula, anualmente, prejuízos
da ordem de 500 milhões de reais, conforme anuncia
o rellató~io de co,ntas consolidadas de 2004 do Tribunal
de Contas do Estado.

No rastro da CEDAE vem a PRECE, o fundo de
pensão dos fuhcionários da empresa, que, segundo

consistente matéria de Toni Marques, do jornal O Glo
bo, publicada agora em dezembro de 2005, apresenta
157 milhões de reais de déficit técnico, resultado de
gestões temerárias e operações financeiras mal-su
cedidas. Portanto, no rastro da CEDAE existe a PRE
CE; no rastro da PRECE, há vários fatos; e no rastro
disso tudo, está a vontade de descobrir o segredo do
então Governador Anthony Garotinho, anunciado em
janeiro de 1999.

Acredito que o segredo possa vir à tona agora,
6 anos depois, no momento em que a CPMI dos Cor
reios busca investigar a PRECE, porque está evidente
demais o desconforto do grupo do Governador, que se
bate contra a decisão da CPMI dos Correios. VExa.
estava lá, Deputado Carlos Abicalil, e sabe dessa re
ação relacionadà à investigação da empresa a partir
da quebra dos seus sigilos fiscal e bancário.

Vamos aguardar, Sr. Presiderite, o que vem por
aí. Múita!coisa virá. E eu quero aqui deixar de pronto
os meus elogios e reconhecimento pela maneira judi
ciosa como' o Deputado ACM Neto apresentou a sua
prestação decantas ontem. ,

Era essas as considerações que eu tinha a fazer
sobre o caso: corrio membro da CPMI dos Correios.

Muito obrigada,
A SRA. ZULAIÊ COBRA- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESiDENTE (Antonio Carlos Mendes

Thame) - Tem VExa. a palavra.
ASRA. ZULAIÊCOBRA (PSDB-SP Pela or

dem. Semievisãoda óradora)- Sr. Presidente, cum
primento VExa., Um Q'eputado muito qualificado, por
estar, presidindo os trabalhos, Para mim, isso é uma
enorme realização.

Portanto, Deputado Thame, para nós é um or
gulho muifo gra.npe :- e não apenas para o PSDB,
mas também para~stàCasa- vê-lo na Presidência.
V.Exa. eUm ·nomell1 de firmeza moral e um trabalha-

," "I

dor brilhante. ,
O SR; PRESIDENTE: (Antonio Carlos Mendes

Thame) -Muito obrigado, Deputado Zulaiê Cobra.
O SR.IVA~rRANZoLlN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ortlem.
() SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes

Thame) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN RANZOLlN(PFL-SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço minhas
as palavras da Deputada Zulaiê Cobra. Realmente, é um
honra ver VExa. presidindo os :trabalhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes
Thame) - Muito obrigado, Deputado.

A SRA. JUíZAOENISE FROSSARD - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela o~dem.
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes
Thame) - Tem V. Exa. a palavra.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PPS-RJ.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, faço minhas as palavras dos colegas que me an
tecederam.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes
Thame) - Muito obrigado, Deputada Denise.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mendes
Thame) - Com a palavra o nobre Deputado Carlos
Abicalil, do PT.

O SR. CARLOS ABICALlL (PT-MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, saúdo V. Exa. por presidir
esta sessão.

Sras. e Srs. Deputados, antes de entrar no assunto
que me traz à tribuna, vou reforçar aquilo que foi dito,
de maneira muito clara, pela Deputada Denise Frossard
tratou. Refiro-me ao relatório parcial da prestação de
contas referente aos 14 fundos de pensão, que estão
sob investigação pela CPMI dos Correios.

Segundo os cálculos e a apresentação do Depu
tado Antonio Carlos Magalhães Neto - que tem também
suas imprecisões, é bom que se diga -, o balanço des
ses fundos aferiu um prejuízo de 63% em 2 empresas:
a PRECE, empresa de saneamento do Estado do Rio
de Janeiro, já mencionada aqui; e a SISTEL, da antiga
TELEBRÁS, que foi privatizada.

De todo modo, reitero que aquele diagnóstico
apresentado ontem merecerá, de parte da CPMI, a má
xima atenção, tendo em vista que os fundos de pensão
vinculados a empresas públicas estatais federais já es
tão com seus sigilos disponíveis. Verificou-se que nos
últimos anos a gestão dos maiores fundos vem obten
do resultados melhores do que os dos anos anteriores.
Isso corresponde, portanto, a um nível bastante eficaz
de responsabilidade de seus dirigentes.

Ainda cabem muitos questionamentos sobre as
peculiaridades de operações financeiras, categorizadas
a princípio como prejuízo dos resultados. Pode ser de
fato um juízo temerário. Por isso, a CPMI cobre-se de
cuidados não apenas na divulgação do relatório, mas
também no prosseguimento das investigações.

Agora vou falar de Mato Grosso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parcela

da sociedade brasileira que nos acompanha por meio
dos veículos de comunicação da Casa, dirijo-me espe
cialmente à população de meu Estado. Mato Grosso,
ao fazer o registro de uma conquista que diz respeito
a contas públicas.

O Governo Federal, por meio do Programa de
Modernização do Sistema de Controle Externo dos
Estados e Municípios - PROMOEX, vai liberar recur-

sos no valor de 2 milhões, 387 mil e 816 reais para
Mato Grosso.

Sinto-me honrado em ter sido interlocutor do Tri
bunal de Contas do Estado com o Governo Federal.

O programa, senhoras e senhores, criado em
virtude da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal,
permite uma construção conjunta do entendimento
sobre o novo estatuto da gestão fiscal, assim como
a definição de padrões convergentes para a fiscaliza
ção do cumprimento da LRF. A legislação promoveu
maior interação entre os Tribunais de Contas brasilei
ros, devidamente estimulada pelo Governo Federal,
sobretudo por meio do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social - BNDES. do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e da
Secretaria do Tesouro Nacional- STN.

Mato Grosso e diversos Estados do País conta
rão com assistência técnica aos Tribunais de Contas.
O programa prevê investimentos de 120 milhões de
dólares norte-americanos, com execução durante 6
anos, para a modernização (equipamentos, capacita
ção e desenvolvimento de sistemas) dos Tribunais de
Contas da União, dos Estados e dos Municípios.

Éa oportunidade de abertura de uma grande pers
pectiva, pois a contratação dos empréstimos permitirá
investimentos no sentido de melhorar a qualidade do
controle do gasto público, o que contribui, e muito, para
o avanço institucional do Estado brasileiro.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito

bom comemorar os 40 anos do Sindicato dos Tra
balhadores em Educação Pública de Mato Grosso
- SINTEP-MT. Melhor ainda quando mais da metade
deles se cumpriu com meu testemunho engajado e
coletivo. Esse percurso de 4 décadas é resultado de
muita teimosia, muita dedicação, muita ousadia, muito
debate, muita mobilização, muita organização, muita
luta, muita visibilidade.

Enfrentando a ditadura militar. quase na clandesti
nidade, o SINTEP nasceu como AMPP. Ele é resultado
da coragem das professoras primárias de Mato Grosso.
de uma geração caracterizada pela mesma dedicação
à garantia do direito à educação que nos move. Ainda
submetidas à contratação precária e ao c1ientelismo,
suas primeiras lutas cumpriram a trajetória histórica da
formação da consciência do direito à profissionalização,
ao concurso público e à estabilidade funcional.

As primeiras atividades associativas de natu
reza cultural, recreativa e assistencial deram origem
ao maior sindicato de trabalhadores de Mato Grosso,
que se espraiou por núcleos no interior do Estado. ar
ticulou-se nacionalmente e superou muitas crises de
toda ordem.

- • • ~ M_4..... ~ _
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Há 20 anos precisamente deu um grande salto
qualitativo. Desafiando os limites conceituais de seu
tempo, ousou abranger o conjunto dos profissionais da
educação, passando da estreiteza conceitual do serviço
magisterial restrito às regências de classe. Passou a ser
AMPE - Associação Mato-Grossense dos Profissionais
da Educação, incorporando segmentos até então não
representados, como os setores de especialistas e os
funcionários técnico-administrativos. Nesse particular,
a AMPE foi absolutamente pioneira no País.

A essa nova fase da luta corresponderam também
a associação eo pioneirismo em torno da instituição
de um piso salarial profissional, de obtenção de mais
verbas vinculadas à educação, de gestão democrática
com eleição diretapara diretores, delegados de ensino
e conselhos escolares, plano de carreira e horas-ati
vidades remuneradas. Sem abandonara legitimidade
das lutas corporativas, o engajamento na campanha
das Diretas-já e da Constituinte apontava para o for
talecimento da sua presença no cenário político e de
participação nos principais temas da ciCiadanía.

Foi nesse cont~xtoqueaidentidade de Classe foi
se consolidando e exigindo não apenas a interiorização
resultante da expansao dá rede pública, como também
da própria. organizi;lção dbs núcleos, di:> aparecimen
to de redes munidip~is de ensino,. de democratização
da representação e da gestão da própria associação
e da construção prát'ica dos princípios sindicais de li
berdade e autonornia trente a Governos, credos, par
tidos. Estavam em gestação a CUT - Central Única
dos Trabalhadores e d SINTEP-MT - Sindicato dos
Trabalhadores l~m Educação Pública de Mato Grosso.
Daí adveio a trilogia que compoe nossa bandeira: livre,
democrático, d'3 luta!

A defesa da educação pública universal, gratuita,
democrática, laica e de qualidade social levou-nos à
formulação constitucional da vinculação de 30% das .
receitas estadulaisde impostos e transferências obri
gatórias para a educação, do sistema único de ensino
entre o Estado e os Municípios, datransferência auto
mática de recursos para a conta própria da educação,
da gratuidade dos exames supletivos, da garantia de
formação continuada'para professores e da profissio
nalização dos funcic;>nários de escolas, responsáveis
pela manutençào e limpeza, alimentação e processa
mento administrativo e de multimeios didáticos (mais
do que atuais em termos de avanços tecnológicos e
de comunicação e informação disponíveis). Chegamos
ao Arara Azul, Programa de Formação e Aperfeiço
amento Profissional dos funcionários de escola e à
LOPEB - Lei Orgânica dos Profissionais da Educação
Pública Básica.

Essas marcas são hoje, senhoras e senhores,
um patrimônio de formulação de políticas públicas para
o País. O produto de nossa reflexão comum sobre o
trabalho educativo, o engajamento em lutas sociais
abrangentes, a solidariedade de classe, a dedicação
mobilizadora e a disposição para a ação organizativa,
organizada e organizadora de pautas, ações, disputas
públicas de idéias, formação da opinião levaram-nos
à condição de referência regional, nacional e interna
cional.

Tive a oportunidade, o desafio, a responsabilidade
e a alegria de ser representante de escola, delegado
regional sindical. dirigente de sub-sede, presidente do
SINTEP, conselheiro estadual de educação por sua
representação. Foi essa história comum que me deu
também a legitimidade para presidir a CNTE - Con
federação Nacional dos Trabalhadores em Educação
por 3 vezes, compor o Comitê Executivo Mundial da IE
- Internacional da Educação por 2 mandatos e exer
cer a vice-presidência regional da IEpara a América
Latina.

Não será demais lembrar, reconhecer e comemo
rar o fato de que minha condição de estar no.exercício
do mandato federal tem muito de seu lastro, de seu
conteúdo ede seu itinerário, sustentadosnessa história
comum. Estamosempler\o debâtedo FUNDEB. Pela
primeira vez vencemO$O argumento deinconstitucio
nalidade de um piso salarial profissional na Câmara
dos Oeputados,discufimos um projeto dê diretrizes na
cionais de carreira,.marchamçs para consolidar outros
passos. Há poucos~i~~ ti Governo Lula homologou
um parecer do Conselho Nac::iorialde Educação que
cria a área 21 defortnação técnica pa~a funcionários
de escola, inaugurando oprim~i~oprograma nacional
para 5 mil funcionári6s,ern 5 Estados.

Comemorar 40 'anos assil11 é afirmar o pionei
rismo e a principalidade que apontam toda vitalidade
para o futuro.

Sr. Presidente, 0. Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do meu.Estado - SINTEp, que com
pleta 40 anos, nos últimos~·dias vem tentando negociar
o reajuste salarial de seus servidores, antecipando-se
ao período eleitoral que ocorrerá no próximo ano. A
partir de abril todos sabemos que os Governos ficam
impedidos de conceder reajustes não autorizados.

Quero, neste momento, s<jludar a Direção do meu
sindicato. Tive a responsabilidade e a alegria de ser
representante de escola, delegado sindical regional,
presidente do sindicato por 2 mandatos. Tais funções
deram-me a oportunidade de presidir a CNTE por 3
mandatos consecutivos e de p~rticiparda Vice-Presi
dência Regionalda InternacioRal da Educação.
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Desejo, neste momento em que o Sindicato acom
panha vigilante a mobilização e a negociação com o
Governo do Estado, termos neste plenário a oportuni
dade de aprovar o novo fundo de financiamento para a
educação básica, proposta de emenda constitucional
já em tramitação na Casa.

Vou tratar de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro

mais uma grande realização da política de expansão
da educação superior no Brasil, promovida pelo Go
verno Federal.

Na semana passada, a Coordenação de Aper
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Minis
tério da Educação divulgou a aprovação de 3 novos
cursos de mestrado da Universidade Federal e 1 de
mestrado regular da Universidade Estadual de Mato
Grosso, meu Estado.

Com início previsto para o primeiro semestre do
ano que vem, os Cursos de Ciências Florestais e Am
bientais, Ciência Animal e Enfermagem elevam para
15 o número de cursos nesse nível oferecidos pela
UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. A Uni
versidade do Estado de Mato Grosso vai abrir curso de
pós-graduação stricto sensu em Ciências Ambientais,
pioneiro no Estado. O programa de mestrado regular
vai ofertar 15 vagas para a comunidade.

Essas instituições, senhoras e senhores, me
recem ter a aprovação de seus cursos. Já há algum
tempo os grupos de pesquisa da UFMT vêm avan
çando academicamente em trabalhos que buscam a
inserção nas problemáticas da região. A UNEMAT é a
única universidade do Estado a atuar nos 3 biomas:
Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal. Tais condi
ções ecológicas ímpares demandam uma abordagem
integrada de ações que contemplem a biodiversidade
e a cultura locais, o meio ambiente e a sustentabili
dade, com linhas de pesquisa em gestão e educação
ambientais.

O Curso de Ciências Ambientais visa ao fortale
cimento da pesquisa e à capacitação de recursos hu
manos para a atuação sustentada em bases eficien
tes de gestão e educação ambiental. Os resultados
podem facilitar a avaliação, os desenhos e a inserção
de cenários futuros de desenvolvimento, com a parti
cipação e o envolvimento de todos os grupos sociais
em prol de políticas públicas que beneficiem quem
vive na região.

No dia 15 de setembro, a UFMT recebeu a visita
do Diretor do Departamento de Desenvolvimento da
Educação Superior da Secretaria de Educação Supe
rior do MEC, Manuel Palácios.

Palácios esteve no campus de Rondonópolis e
em 2 pólos da região sul- Campo Verde e Primavera

-, além de Sinop, região norte do Estado. Os 2 campi
estão incluídos na política de expansão da educação
superior do Governo Federal para 2006. O objetivo,
senhoras e senhores, é investir na interiorização da
educação superior e consolidá-Ia. O Governo tem um
projeto especial voltado para as universidades da re
gião da Amazônia Legal, que aumentou em 34%, no
Orçamento, o custeio das universidades para este ano,
tendo sido garantidos mais 15% para 2006.

Esse projeto estratégico de ampliação do acesso
ao ensino superior público, com inclusão dos campi da
UFMT, já havia sido anunciado pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no dia 23 de agosto, durante a
solenidade de inauguração da Linha de Transmissão
230 KV Coxipó-Cuiabá-Rondonópolis.

A publicação Universidade - Expandir até ficar do
tamanho do Brasil, editada pela Secretaria de Educação
Superior do MEC, contém a expansão das ações do
campus de Rondonópolis e do campus de Sinop, com
a ampliação do número de vagas e a consolidação dos
programas de pesquisa, o que certamente contribuirá
para a democratização do acesso ao ensino superior
e para a sustentabilidade do desenvolvimento socio
econômico da região.

No dia 8 de agosto, a Universidade Federal de
Mato Grosso inaugurou o Curso de Doutorado em
Agricultura Tropical. É o primeiro curso de doutorado
do Estado de Mato Grosso. Tive a honra de estar pre
sente à solenidade.

Parabenizo toda a comunidade acadêmica de
Mato Grosso pelas conquistas. Ressalto a importân
cia dos cursos para o desenvolvimento da pesquisa
e da qualidade do ensino no Estado e a necessidade
de vislumbrarmos os desafios que vêm adiante, que
demandam forças de todos nós.

Os cursos conquistados pelas instituições mato
grossenses visam ao fortalecimento da capacitação
de recursos humanos para a atuação sustentada em
bases eficientes de gestão e educação ambiental. Os
resultados poderão facilitar a avaliação, os desenhos
e a inserção de cenários futuros de desenvolvimento
com a participação e o envolvimento de atores dos
diversos grupos sociais, em prol de políticas públicas
que beneficiem quem vive na região.

Na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã,
estaremos na cidade de Barra do Garças para participar
de debate sobre a expansão da Universidade Federal
de Mato Grosso, em particular na região do Araguaia,
por meio do campus de Pontal do Araguaia, dirigido
pelo Prof. José Pessoa.

Sr. Presidente, merece comemoração o empenho
do Governo em imprimir qualidade à educação pública
superior, com os novos 32 campi no interior de Mato

-----~--------.-;---_._---------,~---------------_..~~"'~
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Grosso, a fim dH que possamos realizar a nossa prin
cipal tarefa: ter na sustentabilidade humana o principal
princípio de oriEmtação dos seus quadros.

Sr. PresidEmte, Sras. e Srs. Deputados, antes de
encerrar, aprovHito para fazer um apelo aos pares da
Comissão Espedal para que hoje à noite, a partir das
19 horas, votemos o relatório e o voto complementar
da Deputada Iara Bernardi, intensamente negociado
e debatido naquela Comissão.

Muito obrigado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
cumprimento a Deputada Iara Bernardi pelo grande tra
balho que vem reEilizando à frente da relatoria da PEC
do FUNDEB. S.Exá. debateu exaustivamente a questão
e fez negociaçõ,es acerca da matéria, que é fundamen
tai não apenas para o Governo, mas também para o
País. O FUNDEB vai assegurar a obrigatoriedade da
ofertadaeducElção básica ao conjunto da população
brasileira. A inclusão da creche é esSencial.

Cumprimento o Ministro Antonio Palocci por ter
entendido a proposta da nossa Relatora e o trabalho
desenvolvido por n6s, da Comissão de Educação - e
também da Comissão Especial, hoje presidida pelo
Deputado SevElriario Alves -, acerca da inclusão da
creche.

Com a creche, há a possibilidade de os mem
bros das famílias trabalharem com maior tranqüilidade.
Ao mesmo tempo, sabemos que a criança atendida
alcança um desenvolvimento fantástico, a exemplo
da minha filha caçula, que tem 2 anos e 2 meses.
Aprende-se muito. A creche pode ajudar bastante na
forl'!lação da pElrsonalidade das crianças. Portanto, o
Estado desempenha importante papel, e o FUNDEB
vai possibilitar isso.

Além disso, vamos garantir que o ensino médio
brasileiro possa se tornar universal novamente. Hoje,
98% das crianças de 7 a 14 anos estão matriculadas,
mas no ensino médio não conseguimos chegar a 50%.
Ternos de amplliár esse universo. Precisamos garan
tir ao adolesCeflte de 15 a 17 anos a possibilidade de
concluir o ensino médio.

Merece igual destaque a volta do ensino profis
sionalizante. Felizmente, o MEC, neste Governo, teve
a clareza de mudar a orientação do Governo anterior,
quando houve alteração no decreto, o que impediu,
por exemplo, que o adolescente de 15 a 17 anos pu
desse cursar o: ensino médio junto com o ensino pro
fissionalizante.

Fui aluno do ensino técnico quando cursava o
nível médio, o que foi importante para a minha for
mação e para que eu pudesse ter uma profissão que
garantisse meus estudos no ensino superior. O atual

Governo devolve aos jovens a possibilidade e a pers
pectiva de cursarem o ensino médio juntamente com
o ensino profissionalizante. Essa é uma perspectiva
que se abre com o FUNDEB.

Portanto, esta Casa precisa votar o FUNDEB
ainda este ano. São mais recursos destinados aos
Estados e Municípios para a educação. Trata-se de
processo de inclusão fundamental, independentemen
te de governo.

Este Governo está abrindo essa grande perspecti
va, e a Casa pode dar sua contribuição. A Deputada Iara
Bernardi fez um grande trabalho. Precisamos aprovar o
relatório de S.Exa. para que o País seja contemplado
com Uma legislação que possibilite maior inclusão e
garanta de fato a universalização da educação básica,
melhorando a: qualidade do ensino, assegurando piso
salarial nacional para os trabalhadores da educação
- aliás, é uma ~eivindicação da CNTE. São propostas
acolhidas no texto apresentado.

Passo a abordar outro assunto.
Sra. Presldenta, reitero meus cumprimentos ao

Ministro Miguel.R0ssetto. Na semana passada estive
mos n~ Triângulo Mineiro e cOJ;lcluímos o 22º assen
tamento naquela região. Foram' a.ssentadas, somente
por este Governo, mais.de 2"~00 famílias, enquanto

, ",'. ,,', : ,'.;, "j_." I, i,.

que, em 17 anos, em (;o"ernos ahtenores, desde o pri-
meiro assehtaf)'iento realizado no Município de Limeira
do. Oeste, rlo"nossó Estado; h~viam sido assentadas
1.800 famílias. Passados <:lpenas 3 anos, o Governo
do Presidente Lula asSentou 2.700 famílias.

"TambémtnerecS destaque o grande trabalho de
eletrificaçãb que vem sen~o. reálizado pelo Programa
Luz paraTodOs. Nas~ll1q.ha p'assada, tive a oportu
nidadede partisipard~'inauguraçãodarede· elétrica
em u(nassentamentoê!e,Camp? Belp; no Município de
Campina Verde',Jocal'dnde se encontram 170 assenta
dos.Pude ver ~stampàd'a'norostoCl~quelaspessoas
a aleghade cju~m vê;:pelà;prirrieira'vez, a luz elétrica
instala.da. Emnossa,r~gião, nofinaldoano qúe vem,
todas ~spropriedades' rllraisterão eletrificação.

É fundamental C0ntinuarmos esse grande traba
lho de reforma agrária, fazendo assentamentos como
o da Faier:ldaE3ar~eiro:n?Municípiode Limeira do
Oeste~eoda Fazenda PerobaSarlha;rão, no Municí
pio de Campina Verde.

É mais uma demonstração de que este Gover
no tem compromisso com os a,ssentamentos e com a
mudança de padrão devida dessas famílias.

Portudoisso, cumprimento, mais uma vez, o Mi
nistro Miguel Rossetto.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gilmar Ma
chado, o Sr. Antonio Carlos Mendes Thame,
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§ 2 9 do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Juíza Denise Frossard, § 2 9 do art. 18 do
Regimento Interno.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sra. Presidenta, peço
a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)
- Tem VExa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, acabei de
saber que o Presidente Lula concedeu entrevista cole
tiva a várias rádios - com dificuldades, é claro, porque
é difícil um Presidente da República responder a todas
as perguntas. Parabenizo S.Exa.

Lula falou sobre algo muito importante: que o
PT tem de aprender que chegou a hora de apanhar.
Enquanto o partido era Oposição, batia muito. Agora,
está apanhando porque é Situação. Émotivo de orgulho
para mim ver que o Presidente da República reconhe
ce que a Oposição pode bater à vontade.

A SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)
- Muito obrigada. Deputada. Está feito o registro.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sra. Pn:isidenta, que
ro inscrever-me para falar enquanto VExa. preside os
trabalhos, pois é raro a sessão plenária ser presidida
por uma mulher.

SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)
- Esta Presidência defere o pedido de VExa.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)

- Concedo a palavra, para uma Comunicação de li
derança, à Deputada Luciana Genro, Líder do PSOL.
S. Exa. disporá de 3 minutos.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Como lí
der. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Sras.
e Srs. Deputados, ontem, no Rio Grande do Sul, foi
anunciada uma tragédia envolvendo várias pessoas.
Refiro-me ao fechamento da fábrica da Azaléia, em
São Sebastião do Caí, o que causou a demissão de
800 trabalhadores que dela tiravam seu sustento.

Na qualidade de coordenadora da bancada gaú
cha, não poderia deixar de me manifestar a respeito
desse trágico acontecimento. porque envolve de modo
particular uma figura política extremamente controversa
em nosso Estado. Trata-se do ex-Governador Antônio
Britto, autoridade governamental que mais concedeu
isenções de impostos para grandes empresas. Naquela
ocasião, Deputada Estadual pelo PT, fui urna das mais
duras combatentes dessa política do então Governador
Antônio Britto. que entrava com tudo na guerra fiscal,
como se isso fosse a solução para os problemas do
Rio Grande do Sul.

Abrimos mão de impostos para várias empresas,
particularmente para a Azaléia. Durante o Governo Brit
to, em 1997, essa empresa foi agraciada com isenções
fiscais e, na ocasião, anunciou a desativação de uma
unidade em Campina Grande, na Paraíba, e a abertura
de outra em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

O Governador Britto, do PMDB, posava de gran
de defensor dos interesses do Estado e era apoiado
por praticamente todos os grandes partidos no Estado,
com exceção do PT, que na ocasião não apoiava essa
política de isenção fiscal a grandes empresas.

Ocorre que atualmente o mesmo ex-Governador
Britto é o presidente da Azaléia e agora vem anunciar
que a Azaléia está se retirando do Rio Grande do Sul
e, ao mesmo tempo, abrindo empresas em outros
Estados. A Azaléia fecha 800 postos de trabalho no
Vale do Caí, mas expandiu seu parque fabril em Ser
gipe neste ano. Quatro unidades foram erguidas em
diferentes Municípios de Sergipe. A empresa mantém
apenas 5 plantas no Rio Grande do Sul, seu Estado
de origem, e as outras 23 fábricas estão no Nordeste:
5 em Sergipe e 18 na Bahia.

Essa situação demonstrá a absoluta falência da
política de isenções e benefícios fiscais. A mesma
empresa que recebeu esses benefícios à época do
Governador Antônio Britto, agora, coincidentemente
nas mãos do mesmo cidadão, que é o seu presidente.
está indo embora do Rio Grande do Sul. E quem vai
ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul pelas perdas
de ICMS decorrentes das isenções fiscais concedi
das? Ninguém!

Esse Sr. Antônio Britto deveria ser considerado
persona non grata no Rio Grande do Sul pelos desser
viços prestados ao nosso Estado, assim como todos
os partidos que lhe deram sustentação naquela oca
sião, propiciando benefícios fiscais de enorme monta
para grandes empresas, por meio do programa FUN
DOPEM, que grandes prejuízos trouxeram ao nosso
Estado. Persona non grata no Rio Grande do Sul o Sr.
Antônio Britto.

Sra. Presidenta, chega de guerra fiscal nos Es
tados! É necessário uma política unificada para favo
recer os interesses do País e particularmente os da
população, os interesses públicos e os dos trabalha
dores que estão sendo prejudicados com o fechamen
to de empresas, como é o caso da Azaléia, que está
jogando na rua da amargura mais de 800 pessoas às
vésperas do Natal.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Juíza Denise Frossard)

- Com a palavra o Sr. Deputado Nilson Mourão.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão

do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados,

.~ ~ ...... ~ • .. ..,..~IIl\\lm~....-'
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gostaria de regilstrar no plenário desta Casa algo que
considero politicamente importante. O líder da União
Européia que acompanhou as eleições legislativas na
Venezuela, coordenando o trabalho de mais de 100
observadores internacionais, concluiu pela transpa
rência e lisura do último processo eleitoral. Foi a esta
mesma conclusão que chegaram os observadores da
Organização dos Estados Americanos - OEA, o que
era óbvio e evidente.

O Presidemte Hugo Chávez pode ser bem-visto
ou não, benquisto ou não, admirado ou não, por qual
quer pessoa, mas o povo da Venezuela reconhece o
trabalho que el'e está fazendo. Ele promove profundas
reformas naquele país, resgata a auto-estima do seu
povo e faz grandes investimentos na área social.

A Direita da Venezuela se isola e, apoiada por
alguns setores norte-americanos e conservadores,
tenta o golpe, a desmoralização, a desqualificação de
qualquer processo, Pensando, então, em desqualificar
o processo eleitoral, .retiraram-se da disputa os mais
diferentes partidos de oposição. .

O Conselho NaCional Eleitoral da Venezuela rece
beu grandes elógios dps observadores internacionais,
o que demonstrou o cOntrole sobre o processo eleitoral
e que ele era limpô, claro e transparente.

A popula~(ão c0rhpateceüe votoü. Deu a maioria
esmagadora aos cà@idat0$quetinham o apoio do
Presidente Hugo Ch'á"ez. Hoje, ele tem maioria fol
gada no eongresso N~cional.Éa expressão do reco
nhecimento dopovo·daV~nezuelapeloséu trabalho e
compromisso. Devo dizerai~da que o Presidente Hugo
Chávez, pelasidéiasq'ue ~efehde, pelo projetonacio
nal que vem rea.lizanddllaqueleP~ís,pela sua postura
no plano interna~ion~Hcb";sblidacse,sim,como líder
do nosso continente.

Quero tambêm.destacar que, nesse processo
democrático dl~ respeito àslideranças eleitas quetêm
reconhecimento do seu pOVô na América Latina, teve
e continua tendo;ô apoio decisivo'do Presidente Lula.
Não fosse a iniciàtiva.:doIl0sso Presidente de consti
tuir o grupo AnligbsdáVenêzuela, há3 anos, naquele

I

momento da greve, em que: se tentou um golpe contra
o Presidente ~~ugo Chávez;: com o apoio das forças
conservaâoras, dos merceMrios, muitas vezes patro
cinados pelo góverno horte-americano, provavelmente
o presidente vl~nezuelanonão existiria mais, até por
que esse pen:samento vulgar, mesquinho, presente
em muitos setó'res, encor:\trou, no religioso protestante
norte-americano, o s~Uborâão,aodizer publicamente
a cadeias de tlélevisãbtlbsEstados Unidos: "É preci
so matar o Presidente Hhgo Chávez A CIA tem que
organizar uma ação pará liquidar aquele presidente-

zinho daquela republiqueta latino-americana ". Esse é
o pensamento médio de algumas pessoas.

Por mais críticas que tenhamos, por mais antipá
tico que possamos considerar o estilo de governo do
Presidente Chávez, ele precisa ser respeitado, porque
foi eleito pelo povo venezuelano e devemos ter como
princípio o respeito à autodeterminação dos povos.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
Muito obrigado.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Sem

revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Juí
za Denise Frossard, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna nesta manhãpa.ra dar uma notícia aos meus
conterrâneos cearenses. Muitos, em todo o País, já
tomaram conhecimentd dela desde domingo. Refiro
me ao falecimento de um cidadão notável, conhecido
nacionalmente: o Padre Muriló de:Sá Barreto.

O nosso colega, Deputado J~ckson Barreto, co
nheceu esse líder religioso exemplar, que seguiu os
ditames e a filosofia doÚmdador d~Juazeirodo Norte,
o Padre Cícero Homão Ba.tista.

Onterhà noite, mais de 100 r:nil pessoas se con
centraram .ha praça ém:frenteá Matriz Nossa Senho
ra das Dores. Acelebri=lçãó, presidida por D. Fernan
do Pan1ico, Bispo Diócesano de Crato, contou com a
presença de maisôe,8~padres,li'deranças religiosas
de toda a região nord/?stina; do Bispo Diocesano de
Petrolina; do.Governad6r LéoAlcântara e de seu Se
cretárioyas6p t~ndirll';I'doMi6ist~o Ciro Gomes, que
representou o Presiden~e daHeppblica.

Datribunéldesta9asa, solicito à Sra. Presidenta
a realizaçãodes~s~d~()lene Pélrahomenagem pós
turnaaoPadre MurilodeSâl.~arreio,cidadão que se
guiua trajetória religi:Q~a.Atendia,atodasas pessoas
que o prQcuràyam~,()Héntavaparao bem os romeiros
nordestinos, que, 'n~sgra~de~~6h,arias, chegavam

,' ,:' " .' , .': , I," I, .1, " : I '~' ,, '.' ~, 'i: : I

diariamentêa Juazeiro tIo Norte.•
;",:: ':1', ,;,;' :",;" :,1,,,',,,-:: .:. ': .,":.:11,:.' ';"1

Mais:de 500lJ1i1péssoaslvisitam Juazeiro duran-
te o ano.Os;'orneirds~iam.F'adre:Murilo, orientador e
pregado~,c()mo~'Conti'nuida8fJ tipPadre Cícero Ro
mão Béltistai'fundaClorde JUa':ttdro.O Ceará e o Brasil
todo conhecém k:'histÕ~iaeavÚ:l'a'do Padre Cícero. A
Igreja Oatóli&a,qUeagqrareS9nhece o erro cometido,
solicita ao. Papa~qui:<recuper~ as' órdens sacerdotais
do Padre CíGéro Romao Batista.

Quero diier aopbv6 nbrd~stinoque Padre Murilo
continua vivo em suapregaçã6; porque deixou ensina
mentos, orientação e, acima de tudo, uma história de

. I,
vida, o exemplo de quem trabalhou para engrandecer
a religião católica e atendeu, durante toda sua exis
tência, ao povo nordestino.

Padre Murilo, que sintetizava o religioso e con
duzia o povo nordestino que o procurava nas grandes
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romarias a Juazeiro, nasceu em Barbalha, cidade vi
zinha a Juazeiro do Norte, que forma o conglomerado
Juazeiro, Crato e Barbalha.

Esta Casa deve mostrar seu reconhecimento e
prestar homenagem ao Padre Murilo de Sá Barreto,
grande brasileiro.

Sra. Presidenta, peço que este pronunciamento
seja reproduzido no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Sem re

visão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Juíza
Denise Frossard, é uma honra ocupar a tribuna com
V. Exa. na Presidência dos trabalhos. Eleva V. Exa. o
conceito desta Casa entre a sociedade brasileira, mas
ao pronunciar o meu nome, Jackson, peço que o faça
em nossa língua. (Risos.)

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero
fazer um registro que considero importante, a respei
to do falecimento ocorrido, na cidade de Aracaju, do
Prof. Silvério Fontes, uma das figuras mais notáveis do
Estado. Professor emérito da nossa universidade, foi
meu professor de Direito Internacional, na Faculdade
de Direito; também exerceu a cátedra na Faculdade de
Filosofia e no Colégio Estadual Atheneu Sergipense,
mestre de tantas gerações.

O Prof. Silvério Fontes era um pensador católico,
homem de formação progressista e comprometido com
as questões sociais do nosso povo. Sem dúvida algu
ma, foi uma das vítimas da ditadura imposta ao País,
em 1964. Perseguido, preso e processado, sempre
mereceu da comunidade sergipana o respeito que to
dos lhe devem, pela sua trajetória, pela sua dignidade,
pela sua competência e pela sua seriedade.

O Prof. Silvério Fontes foi vinculado ao saudo
so D. José Vicente Távora, ex-Arcebispo de Aracaju,
sem dúvida alguma o grande nome da Igreja Católica
do meu Estado, também muito perseguido pela dita
dura militar.

Falo com sentimento profundo, expressando o
pensamento de tantas gerações que passaram pela
querida Faculdade de Direito, com certeza a grande
casa formadora do pensamento democrático do meu
Estado e dos grandes homens públicos que Sergipe
pôde oferecer.

Fiquei consternado com o sofrimento e, agora,
com o falecimento de Silvério Fontes. Nosso Estado
perdeu uma das maiores figuras da sua história con
temporânea. Seu nome, sua história, seu compromis
so com as causas sociais e com o nosso povo jamais
serão esquecidos pelo povo sergipano.

Deixo aqui registrada a minha saudade e a mi
nha homenagem ao Mestre Silvério Fontes, defensor

permanente da democracia. mestre dos mestres, res
ponsável por tantas gerações do meu Estado.

À sua esposa, aos seus filhos e filhas o meu
abraço de pesar. De forma especial, dirijo-me a toda
sua família, na pessoa do seu filho, o Prof. Luís Carlos
Fontes, Coordenador da Câmara Consultiva Regional
do Baixo São Francisco, um lutador em favor desse
nosso rio.

Prof. Silvério Fontes: vai o homem, fica a história.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem

revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs..
Deputados, estamos assistindo, no Brasil, a um de
bate muito grande sobre juros e crescimento. Econo
mistas de plantão dizem que o crescimento do Brasil
é só uma questão de juros: com os juros altos, o Brasil
não cresce.

Os juros são altos, sim. A taxa SELlC é eleva
da, mas não impede o País de crescer. Ela compõe a
dívida que não estamos pagando. Pode vir a ser pro
blema no futuro.

Do meu ponto de vista, o problema maior é o
spread bancário, que é caro. O crédito concedido às
empresas para formarem capital de giro e realizarem
investimentos é caro; o crédito para vendas é caro
- uma geladeira que à vista custaria 600 reais, pelo
crediário, sairá a 1.500 reais. É caro!

Os recursos são escassos no Brasil, mas primeiro
temos de combater o Custo Brasil.

Digo isso olhando para as galerias, onde se en
contram alguns agentes de saúde. Eles buscam a apro
vação de uma emenda constitucional que não apenas
lhes servirá, mas também ao Poder Público Municipal,
dando-lhe legalidade para contratar. Servirá, de igual
forma. à população, que terá possibilidade de desfrutar
dos serviços que hoje prestam os agentes comunitá
rios de saúde do País.

O Custo Brasil é alto. Temos um Executivo. um
Legislativo e um Judiciário caros - nosso Judiciário
não responde às demandas do Brasil. Temos de pro
curar racionalizar. O custo da infra-estrutura é alto e
o da Previdência eleva-se a cada dia. Precisamos ter
coragem para discutir esse assunto.

Sra. Presidenta, Deputada Juíza Denise Frossard,
em São Paulo, segundo informação que tenho, não se
paga aposentadoria a ex-governadores. No Maranhão.
um dos Estados mais pobres da Federação, paga-se
aposentadoria aos ex-governadores durante 4 anos.
Esse é o Custo Brasil que a população paga.

Precisamos trazer à discussão os fundos de pre
vidência. bons para fazer poupança, mas cujos funcio
nários são privilegiados. A contrapartida do Governo no
fundo de pensão dos trabalhadores da PETROBRAS
representa mais de 90% do salário dos brasileiros. Isso

---------,,----------------------------
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é privilégio! E quando esses fundos de pensão dão fu
ros é justo que tenhamos de pagar? Não. Precisamos
discutir aqui o assunto.

O crescimento do Brasil está sendo contido não
só pela taxa SEUC, mas também pelo spreadbancário
e pelo Risco Brasil. Este País é perdulário e tem uma
dívida que não consegue pagar.

Mas o Governo tomou uma decisão acertada: não
emitir moedas para pagar seu custo e ir em busca de
impostos. Precisamos discutir isto no Congresso Na
cional. Precisamos, urgentemente, discutirnesta Casa
o FUNDEB e a reforma tributária, que ainda não veio
a debate porque os Estados não querem abrir mão
do ICMS.

Sra. Presiclenta, Deputada Juíza Denise Frossard,
a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é mui
to superior ao rE!gistrado nas contas. Estão diminuindo
alíquotas para mostrar ao povo que cobram apenas
25% - o que já é um exagero -, quando, na verdade,
estamos pagando 35% de ICMS. Os sócios majoritários
dos serviços privatizados no Brasil são os Governos
dos Estados, que não baixamseus custos.

Precisamos travar uma luta muito grande. Peço
ao povo brasileiiro que fique atento. A crise política às
vezes empana questões maiores que devemos per
seguir no Brasil.

Parabenizo o Presidente Lula pela entrevista que
concedeu há pouco aos âncoras das 3 maiores cadeias
de radiodifusão do País, dando ênfase ao benefício
social. Muito boa a entrevista. É claro que precisamos
tratar da crise; mas ela não é nosso Único problema.
O Congresso Nacional, a Polícia Federal eo Ministério
Públicoestãb analisando o caso e, portanto, devemos
tratar de outras questões no País.

MuitoobHgado.
OSR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do

orador.) - Sra. Présidenta, Sras. e Srs. Parlamentares,
na condição de Rel~torda CPMI da Imigração, estive,
na últimasemana, em Londres e Madri para tratar de
2 assu~tos muilto importantes para o Brasil. O primei
ro refere-se à postergação da Polícia inglesa em apu
rar o cruel ãsséssinato do brasileiro de Minas Gerais
Jean Charles dEl Ménezes, imobilizado por 2 policiais e
executado êom disparos de balas convencionalmente
proibidas, chamadas balas "dum dum".

Durante adiligência que fiz, acompanhado de vá
rios Deputados desta Comissão e do Senador Marcelo
Crivela, pe~tebii qlJe a Policia inglesa tenta postergar
a análise do caso, para evitarque fiquem configura
das provas e aPolícia inglesa tenha de reconhecer a
crueldadecle séus atos. Ehl nome deste Parlamento,
fizemos uma cobrança. Prometeram-nos que até o fi
nal de dezembr6olnstituto Independente de Polícia

da Inglaterra, que apura o caso, uma vez que ficou
comprovado que a Polícia de Londres não tem auto
ridade para apurar o fato com a devida isenção, dará
uma resposta. E continuamos denunciando, pressio
nando porque esse inquérito tem de ser concluído a
fim de que haja justa indenização para os familiares
do Sr. Jean Charles de Menezes, que também estive
ram naquele país cobrando justiça. Em Londres nos
reunimos, nós e os familiares, com Parlamentares
da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, e
registramos nossa indignação com o que aconteceu
com o brasileiro.

Num primeiro momento, pode até parecer um
caso isolado; mas não é. Hoje o mundo se movimenta
com·a migração. São 200 milhões de seres humanos
circulando pelo mundo. Se prevaléce como regra que
uma pessôásuspeita de qualquer delito ou crime, sem
que haja~puração, sem provas, pode·ser duramente
atacada, assassinada em nome de uma lei que fizeram
nalngla'terra; a.leideatirar para matar, para todas as
pessoas que circulam pelo mundo isso é um prece-
derite graví~simo. .

Parisso repudiamos esse ato mais uma vez, exi
gimosceleridade no inquérito e que seja feita justiça.
Que haja punição não apenas para as pessoas que
atiraram de fbrma tão cruel exeputando o brasileiro da
minha regiâo do Vale do Rio Dóc~, da cidade de Gon
zaga; mas também pi:ua o alto tomahdo da Polícia,
que autorizou·oassaisinato.

Àpesardejáestar inequívocasua responsabilida
de rio assassinato, a Polícia de Londres tem inventado
vâriosGéháfiospara () caso; alégando que estavam
preparad~s para enfrentar o terror. Ora, executar pes
soas inocentesnãôé uma maneira digna nem justa
de enfrentar o terror. 'Es~eram0spor justiça.

Sra: Presid~nta; Sr~s.e Srs. Deputados, durante
nossa viagem fizemos uma,visita a autoridades dos
Governos português eespanhol a fim de encontrar uma
maneira deimpedir a prostituição organizada por máfias
locais,sobretudo c1eMaâri, 'conectadas com mafiosos
brasileiros,especialmÊmte do Estado de Goiás.

Nos últirTlosar;los;t~rcade 75 mil brasileiras foram
levadasparaaqueles países 'Comptome~as de bons
empregos e hbjepraticamaprostituição na Europa. A
ampla maioria rião q~eria esse tipo de trabalho.

Em reunião com as Rolícia:s Federais brasileira
e espanhola tomamos conhecimento de que ações já
estão sendo promovidas. A Operação Castanhola, re
alizada dias atrás, garantiu a prisão da principal trafi
cante de mulheres - pode-se dizer que são traficadas
porque, assim que che~ah1 na Eurâpa, essas mulheres
têm seus passaportes e passagens de retorno tirados,
não Ihesrestà.ndo mais o qUe fazer.
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Cumprimentamos a Polícia Federal brasileira
pela ação feita nos últimos dias e solicitamos que o
trabalho da CPMI, que cuida do assunto, esteja cada
vez mais apoiado nos órgãos da Polícia brasileira que
tem tido papel muito importante no desbaratamento
dessas quadrilhas.

Muito obrigado.
O SR. VITORASSI (PT-PR. Sem revisão do ora

dor.) - Sra. Presidenta, Deputada Denise Frossard,
Sras. e Srs. Deputados, é com orgulho que venho a
esta tribuna dizer que a cidade de Foz do Iguaçu hoje
está em festa, tendo em vista que registrou a visita do
milionésimo turista neste ano de 2005.

Essa façanha só foi possível graças ao fato de
o destino turístico ser um dos mais seguros do País e
de a cidade ter uma rede hoteleira invejável e belezas
distintas de outras regiões, como o litoral brasileiro e a
Amazônia. Mas isso também ocorreu pela dedicação
das nossas autoridades, em especial do Sr. Paulo Mac
Donald Ghisi, Prefeito de Foz do Iguaçu, do Sr. Sérgio
Lobato Machado, Secretário de Turismo, do corpo de
funcionários da Secretaria de Turismo da cidade, do
setor turístico, compreendido pelas entidades, sindica
tos, guias de turismo, e do povo da cidade de Foz do
Iguaçu que sabe como ninguém atender de forma tão
especial aos turistas que vêm nos visitar.

Também devemos o sucesso dessa atividade,
cujos preços são acessíveis e os serviços de quali
dade, aos investimentos da União, por intermédio do
grande Ministro Walfrido Mares Guia, bem como aos
empresários do setor e aos trabalhadores. No entan
to, ainda precisamos melhorar o destino turístico de
Foz do Iguaçu.

O companheiro, Deputado Reinaldo Betão esteve,
dias atrás, trabalhando para implementar a navegação
fluvial do Tietê, em São Paulo, passando por Foz do
Iguaçu até chegar à Argentina. Assim, além do trans
porte de carga, poderemos implementar significativa
mente o turismo.

Precisamos ainda melhorar o aeroporto, que não
dispõe de finger, a c1imatização e a esteira não são
suficientes para atender à demanda. E mais, os gover
nos federal, estadual e municipal devem divulgar ainda
mais Foz do Iguaçu como destino turístico.

Queremos também agradecer ao Governo do
Estado os investimentos feitos na cidade, o Centro
de Convenções e tantos outros, com a finalidade de
habilitar Foz do Iguaçu - nesse dia tão significativo
para a região - a receber essa quantidade de turistas,
atingindo um alvo que antes não imaginávamos. Por
2, 3 anos consecutivos, quase chegamos a receber
o milionésimo turista, mas esse feito só foi possível
neste ano de 2005.

Parabenizo o Prefeito Paulo Mac Donald Ghisi e
o povo da cidade pelo feito. Deixo aos nossos compa
nheiros Deputados, à Deputada Juíza Denise Frossard
e ao povo em geral, diante de tantos destinos turísticos
existentes pelo mundo afora, que gozam do mais alto
respeito da nossa cidade, um convite especial para que
visitem Foz do Iguaçu, as Cataratas, a Itaipu Binacional.
a Argentina e o Paraguai, destino turístico maravilhoso
que deve servir de exemplo para o País.

Muito obrigado, nobre Presidenta.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Sem revisão

do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Juíza Denise
Frossard, que com muito orgulho para nós brasileiros,
especialmente os cariocas, preside esta sessão ma
tutina, há muito venho articulando com o Governo Fe
deral, por meio da Secretaria do Patrimônio da União e
também da gerência daquele órgão no Estado do Rio
de Janeiro, no intuito de resolver um antigo sonho de
centenas de famílias que ocupam os imóveis da an
tiga Fábrica Nacional de Motores - FNM, em Xerém,
4º Distrito de Duque de Caxias. Finalmente, o sonho
do título de propriedade daqueles imóveis agora se
tornou realidade!

Gostaria de fazer um breve histórico sobre essa
importante e histórica conquista. O 4º Distrito de Du
que de Caxias, Xerém, possui 4 bairros onde foram
construídas residências pela antiga Fábrica Nacional
de Motores - FNM para abrigar seus funcionários e
facilitar o acesso à fabrica pelos seus funcionários.
Tal medida beneficiou ambos os interessados, isto
é, empregado e empregador, residentes dos bairros
Vila Nossa Senhora das Graças, Conjunto Salgado
Filho, Vila Santa Alice e Vila Mantiquira, abrangendo
800 imóveis, com aproximadamente 3 mil pessoas.
Algumas dessas moradias foram construídas com a
participação dos lucros que os funcionários recebiam
da fábrica.

No início deste ano, funcionários da Caixa Eco
nômica Federal - CEF realizaram avaliação dos re
feridos imóveis contabilizando as atuais benfeitorias
feitas pelos ocupantes, isto é, eles não levaram em
conta que, após décadas de uso, aquelas construções
não poderiam estar conservadas como estão hoje a
maioria delas. A CEF deveria, sim, avaliar os imóveis
na forma original, excluindo todas as reformas feitas
pelos ocupantes. O absurdo está exatamente neste
ponto da história.

Apenas para ilustrar ainda mais o que estou di
zendo, Sra. Presidenta, uma boa parte dos imóveis
não puderam ser reparados ao longo dos anos, pois
a maioria dos seus ocupantes ganham apenas um
salário mínimo. Essas moradias encontram-se hoje

--------- ._._._...~~ ....IIlIIII ~_· ~ •.
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visivelmente deterioradas, inclusive com muitos pro
blemas elétricos e hidráulicos.

A decisão da União em emitir os títulos de pro
priedade que beneficiará 800 famílias é, sem dúvida
alguma. a realização de um sonho de mais de 50 anos.
Mas, como já explanamos, essa vitória que hoje pode
mos contemplar, teve um processo árduo e complexo.
Por várias vezes, conversei com a Associação dos
Moradores e Amigos de Xerém - AMAlXerém, na in
tenção de repassar todos os informes que conseguia
das esferas federal e municipal. Aquele povo humilde
constantementl:l me dizia que era uma tremenda in
justiça morar tanto tempo em um imóvel que ajudaram
a comprar sem ser dono, haja vista que eles abriram
mão da participação dos lucros da empresa.a que ti
nham direito à época, com objetivo de a FNM construir
suas moradias.

Na realidade, Sra. Presidenta, aquelas pessoas
eram donas de fato. Faltava apenas serem de direito.
E, graças a al~lumas pessoas, isso finalmente acon
teceu. Além do empenho deste Parlamentar que vos
fala, a dedicação e a competência da Secretária do
Patrimônio da União, Ora. Alexandra Reschke e do
Gerente do Patrimônio da União no Estado do Rio de
Janeiro, Dr. Paulo Simões, foram determinantes para
que o impasse na emissão dos títulos de .propriedade
fosse definitivamente resolvido.

Quero destacar de forma muito especial a par
ticipação do notável homem público e empreendedor
nato, o Prefeito do Município de Dyquede Caxias,
Washington Re'is, que, sema sua interveniência nada
disso poderia ter sido feito. Eu, pessoa.lmente, estive
com o Prefeito por várias vezes e vi a sua vontade de
resolver, de forma pragmática, o problemados mora
dores da antiga Fábrica Nacional de Motores. Não im
portava a hora ou o momento, Washington ,Reis estava
sempre pronto a dialogar comigo e com a comunidade.
Nunca se recusou. Muito pelo contrário. Chegou a di
zer que se depEmdessedeleos moradores certamente
teriam a vitória. Inclusi'le, logo 'nos pdmeiros dias de
seu mandato sua dedicação ao pleito daquela gente
era evidente e impressionante.

É por isso que faço questão de registrar a bri
lhante e determinante atuação do Prefeito de Duque
de Caxias, Washington Reis.

Também de igual importância foi a brilhante par
ticipação do Ministro do Tribuhal de Contas da União,
Ubiratan Aguiar, proferindo parecer favorável à causa.
Graças a essas autoridades, as 800 famílias ocupan
tes dos imóveis da antiga Fábrica Nacional de Motores
podem dormir sossegados a partir de hoje. A alegria
e a segurança voltaram a fazer parte do cotidiano da
quela boa gente.

Coube, ainda, ao Município de Duque de Caxias,
um exaustivo trabalho, com destaque para os serviços
de cadastramento, levantamento topográfico e demar
cação dos terrenos.

Quem ganha, por exemplo, até 3 salários mínimos,
pagará apenas um valor simbólico pelo terreno, mas
os comerciantes e demais moradores terão de pagar
pela posse do espaço. Parte do dinheiro arrecadado
será usado em melhorias na própria comunidade.

Outro ponto importante a ser destacado é a Por
taria nº 355, publicada ontem, dia 6 de dezembro, pelo
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo
Bernardo, que autoriza a cessão sobre o regime de
aforamento gratuito ao Município deDuque de Caxias,
no Estado do Rio de Janeiro, dos imóveis urbanos,
constituídos de terreno nacional interior, situados em
Xerém, naquele Município, compostos pelas áreas
denominadas Vila Mantiquira, Vila Nds'sa Senhora das
Graças e Vila Santa Alice.

A cessão em questão destina-se à regularização
fundiária para atender as famílias carentes e de baixa
renda, totalizandoSOO famílias, aproximadamente. O
prazo de cessão será dé 5 anos, a contar da data da
assinatura do respectivo contrato, prorrogáveis por
igual e sucessíveisperlodos.

O cessionário ficará isento do recolhimento da
importância correspohdente ao valor do domínio útil
do terreno e do fo'roanual, enquantdo imóvel lhe es
tiver aforado, e do laUdêmio nas transferências que
vier a efetuar.

Os adquirentes dedireítos e obrigações enfitêu
ticas de parcela dos imóveis descritos, beneficiários
do programa de regularização fundiária, também se
rão isentos do pagamento do foro anual, desde que
observados os segrnehfosestabelecidos no Decreto
Lei nº 1.876, de 15de julho de 1981.

Como euestavafalando, Sra. Presidenta, foi uma
conquista difícil,lor'lg~ e que demkndou muita habilida
de de todos nós. A f~stadeentrega dos títulos contará
com a participação CIo Presidente Lula, por meio de
mensagem quesera transrnitidapor um telão.

Parabén~ a! tdd~s 10$ moradores e às autorida
des que ajudaramsobremaneir~na realização desse
longo sonho. Hojé\locês não são mais apenas ocu
pantes, e sim propri~tarios de um imóvel. Isso é ma
ravilhoso! A felicidade de vocês é a minha felicidade.
Tenho certeza de que essa conquista ficará marcada
em nossas mentes.

Está provado, portanto, Sra. Presidenta, Sras.
e Srs. Deputados, que quando as 3 esferas se unem
em prol de um determinado objetivo, o resultado é
bem maior.

Parabéns ao povo de Xerém. Vocês merecem!
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Sra. Presidenta, aproveito a oportunidade para
dizer que no próximo dia 10 de dezembro, todos os
países estarão comemorando a promulgação da De
claração Universal dos Direitos Humanos, muito ex
pressiva para a humanidade. Não significa que esses
direitos devem ter espaço somente nesse dia, que serve
também para refletirmos o quão necessário é para os
cidadãos serem respeitados e valorizados.

Nessa data, o mundo inteiro estará numa só sinto
nia, num só espírito. Esse é um importante documento,
de significado ímpar para os povos mundiais, princi
palmente num momento como o que estamos vivendo
atualmente, em que a ganância e a busca desenfreada
pelo poder econômico é uma constância.

Tenho certeza de que todos nós queremos viver
em paz e com qualidade de vida. Façamos, portanto,
uma auto-reflexão: o que estamos buscando? O que
queremos da vida? Quanto tempo nos dedicamos a
nossa família diariamente? Qual o verdadeiro valor
que damos a ela?

Essas indagações, Sra. Presidenta, podem fazer
muita diferença e na maioria dos casos resolve muitos
problemas que às vezes nós mesmos construímos. Volto
a dizer: não quero, com essas afirmações, ser dema
gogo ou mesmo simplista na minha abordagem.

Necessário se faz, senhoras e senhores, o reco
nhecimento da dignidade humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis. dos quais destaco o direito à
saúde pública e à educação de qualidades, melhores
condições de saneamento e habitação, respeito à li
berdade de expressão, entre outros. Tudo isso repre
senta o firme fundamento da liberdade, da justiça e
da paz no mundo.

Finalmente, Sra. Presidenta, parabenizo a Com
panhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE pelo
excelente trabalho que vem fazendo em vários Municí
pios do nosso Estado do Rio de Janeiro. Agora é a vez
de Magé e Guapimirim. A companhia executa hoje, dia
7, melhorias no sistema de abastecimento de Paraíso,
responsável pelo fornecimento de água ao Município de
Magé, na Região Metropolitana do Rio. A intervenção
técnica começou de manhã e está programada para
ser concluída à noite do mesmo dia.

Durante os serviços, que melhorarão a operação
do sistema, serão substituídos 54 metros de tubulações
de 400 milímetros de diâmetro da adutora de água tra
tada, que abastece Magé. Além disso, os técnicos da
empresa farão a limpeza da represa de Paraíso, onde
a CEDAE capta a água, que será tratada e distribuída
à população do Município.

Até que o abastecimento se normalize, é impor
tante que a população colabore, evitando todo tipo de
desperdício. Ademais, é imprescindível consultar a

CEDAE, antes de abrir um poço artesiano. De acordo
com o Decreto-Lei nº 553, de 1976, só ela pode auto
rizar a abertura de poços em locais que contam com
rede de abastecimento de água regular. A existência
de poços não autorizados pela CEDAE é passível das
penalidades previstas em legislação, além de seu fe
chamento imediato.

Não resta dúvida de que os poços abertos indis
criminadamente desgastam as fontes naturais de água
e podem colocar em risco a saúde da população, uma
vez que os reservatórios subterrâneos, abastecidos
naturalmente pela água das chuvas, podem estar po
luídos, e aí será tarde.

Precisamos administrar com rigor essa questão,
Sra. Presidenta. Parece que as pessoas não dão a de
vida importância à questão. Um dia, dentro de poucos
anos, o mundo verá o quão significativo é a água para
a vida no planeta.

Portanto, realizar melhorias no sistema de abas
tecimento de Paraíso é uma notícia que vem em boa
hora, pois a nossa população vem aumentando a
cada dia e uma obra dessa relevância será vital para
nossa região.

Sra. Presidenta, agradeço a V.Exa. pela tolerância
e solicito-lhe que meu pronunciamento, pela importância
e relevância, seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados,
assomamos à tribuna nesta manhã para relembrar o
diálogo que tivemos com o Ministro Antonio Palocci
na Comissão Especial do Fundo de Educação Bási
ca, ocasião em que o convocamos para mostrar que
a política econômica que ele comanda, a do Governo
Lula, vitima a área social, porque dedica 178 bilhões
de reais do Orçamento para pagar juros, e não conse
gue dar 1 bilhão de reais para o Fundo de Educação
Básica por ano.

Na oportunidade, contestamos o crescimento
medíocre do País, e o Ministro disse que estavam dis
tribuindo renda. Para contestar nossa fala, disse que
os números falavam a seu favor.

No dia seguinte, o IBGE publicou o PIB do ter
ceiro trimestre: houve queda de 1,2%, não esperada
por ninguém. Hoje, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA. rebaixou de 3,5% para 2,3% a esti
mativa de crescimento do PIB para este ano, ou seja,
a média histórica medíocre dos últimos 20 anos. Não
há espetáculo de crescimento algum com a política
suicida levada e efeito por Palocci e Meirelles.

Sabem por que foi tão baixo o crescimento do
PIB? Não foi só pela queda dos indicadores da agri
cultura, da indústria etc, mas em razão da taxa de

-------- ._--......_------------------------------~""



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59503

investimentos, que, ao invés de avançar 5,3%, como
previsto, cresceu somente 0,9%.

É por isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
que o País não só não cresce, mas principalmente
não distribui rerlda. Não podemos dizer que o Brasil
distribui renda se os que recebiam mais hoje ganham
menos. Estamos nivelando por baixo. Por isso, ontem,
o Presidente do Banco Central foi desesperadamente
a um evento dizer que, se os juros baixarem e o su
perávit primário mudar, será um grande casuísmo e
retrocesso. Ou seja, segundo Meirelles, estamos con
denados a andar no piloto automático da economia,
o mesmo que fazia Fernando Henrique, quando era
Ministro da Economia, Pedro Malan, durante 8 anos,
e Antonio Palocci, nesses 3 anos. É sempre a ~esma
coisa. Agora vemos o desespero do Presidente Lula
por conta das eleições do próximo ano. S.Exa. queria
mostrar o espetáculo do crescimento, quando 01 PEA
já rebaixou para 3,4% - e certamente será menor - a
tentativa de crescimento· para o ano que vem.

Sr. Presidente, novamente volto àtribuna para di
zer ao CongressoNaCional- há umaconScientização
da Sociedade brasileira ,e dos representantes do povo
- que apolítica ecoriômicàditada peloF undoMonetá
rio Internaciol1àl e!pelo capital financeiro é excludente,
impede ó des$rivblvimento eC()f1ôniico, autônomo e
soberanodo País ,e necessita de mudanças imediatas.
A meu ver,?ssapolíticacontinuaráa mesma,ainda
que seja eJeito este, ou outro Governo. Somente com
pressão social,debaixo para cima, será possível mu
dar os rumos dessa política.

Temos dedénUnciarque a taxa m~dia de cres
cimento ecorlÔrpiC:b,é1ospaíses do Terceiro Mundo é
maior dd que'E;,6r/o;"e~~ua.nto,no Brasil, temos Um
crescimento~'I~d\Rcre,d~.2,3%, que nem ~equer dá
vazão à entrada 9os:i9v~ns no mercadq de trabalho.
Temos brutaUi:lxa'.d~ dés~mprego em noss6País;

Sr, Pr~sidenfe,.hqjet~ntaremos votar 0éojeto
que dispõe sobre o Fdndo deManutenção e Desen
volvimentodàE~dyc~çãoBá?icii- Fl.1ND'EBJ"'~is.um
motivoparariã(~aceitármossuperávit primãribem1 O
meses de9~ ~ilhÕeg de reélis:· não podemos aceitar
taxasde Juros aê,maisde18%,taxas'reais as maiores
do mundo, pà;'~l c()~tempiar() capital financéim; hâo
podemos pag~l\ r~UgiQsamente.a dívida comos ban
queiros e es~dece('adívida social, com milhões' de
bras"eirosexd~Jídbs;não podemos deixar os capitais
circularem livh3i;nenté.

Éprecisáditerclaramente que o Estado tem de
retomar o seu~'apel de indutor de desenvolvimento e
distribuidor defenda:.

Só assiryrvâmos realmente contemplar o Brasil,
Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, a
Sra. Juíza Denise Frossard, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio César, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O 5R. PRESIDENTE (Júlio Cesar) - Com a pala
vra o nobre Deputado Edinho Bez, do PMOB de Santa
Catarina, grande defensor dos interesses dos Municí
pios do seu Estado. S. Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
colegas presentes, venho à tribuna para noticiar com
pesar a lamentável perda do Secretario de Desenvol
vimento Regional de Videira, o amigoValdir Huschel,
que, no dia 5 do corrente mês, envolveu-se em trágico
acidente de trânsito na BR-116 e nos deixou prema
turamente.

Ruschel nasceu no dia 22 de março de 1969 na
cidade de Videira. Formado em engenharia civil pela
Universidade Federal do Paranáe em Direito pela
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC),
Ruschel foi Secretário de Indústria e Comércio de Vi
deira, Gerente Regional do DER nóGbverno do PMDB
(1995/1999), ,pela segündavezpresidiao PMOB de
Videira eestava ã: frenté da Secretaril::l.de Desenvolvi
mento Regional do Município desde sua implantação,
em maio de 2003, quando fui seu coleg~, na qualidade
de Secretário de Estado de·lnfra-esttuturade Santa
Catarina.

O Secretáriq deDesenvohiimento Regional deixou
o seu legado de liderança, honestidade e boa admi
nistração ao povo catarinénse. é de sua região, além
de sua incontestá~e[hél.bilidadé.

Falo de um jovemtrabalh~dor que, com 36 anos
de idade, exercia grá~dep()dêr de liderança. A clas
se política ,perde; as'lide,rança!; perdem; o Estado de
Santa Gatprina perde; ,o Brasil perde~ Tratava-se de
um hornem honest~qUetdd6s nós, de Santa Catari
na, admirávamos.

Predlsamos nésta Casa refletir mais e cobrar
dos governa.ntes-pbis é um dever do Deputado es
tar atento aos problerrias nacionais - medidas para
solucionar a faltadl:se\;lurãnça nas rodovias brasilei
ras. Estive reunido com representantes dos hospitais
de Santa Catarina e recebi atriste informação de que
70% das UTls são ocupadas por jovens de 18 a 23
anos, a maioria vítima de acidentes com motos e au
tomóveis, provocados por excesso'de velocidade, uso
de drogas etc. Vale salientar que não é diferente em
outras regiões do Brasil.

É lamentável. A cada hora - para não dizer a
cada minuto - que passa aumenta o número de aci-
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dentes nas rodovias, ocasionando a morte de milhões
de brasileiros.

Por isso, deixo um alerta a todos os Deputados
e Senadores, no sentido de que dêem maior atenção
à área de segurança e ao investimento em infra-estru
tura da malha viária brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cesar) - Com a pa

lavra o nobre Deputado Daniel
Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. agen
tes comunitários de saúde de todo o Brasil, a quem dirijo
nossa saudação e reafirmo nosso esforço no sentido
de que a legítima reivindicação de V.Sas. se concreti
ze esta semana, ouvi com atenção o Deputado Daniel
Almeida, da Bahia, e considero importante a reflexão
que S.Exa. faz sobre a falta de sintonia entre o esforço
que vemos nas 3 CPMls em andamento, promovida e
articulada em relação ao Governo Federal, e a omis
são em apurar suas próprias mazelas e responder aos
eleitores dos seus Estados, fugindo do debate.

U, hoje, no Jornal da Câmara, matéria sobre o
trabalho do Sub-Relator da CPMI dos Correios, Depu
tado ACM Neto, relativo aos fundos de pensão. Numa
leitura mais cuidadosa, chamou-me a atenção o fato
de que as maiores perdas dos fundos de pensão fo
ram identificadas justamente em 2001 e 2002 - por
coincidência. ao final do Governo Fernando Henrique
Cardoso.

Isso parece ter sido apenas um detalhe, porque
não há nenhum destaque pela mídia, cujo foco no atu
ai Governo é absoluto. Causa-me estranheza nenhum
jornalista, nenhum articulista ter tido o cuidado de ler
a tabela publicada pelo Sub-Relator, onde aparece
que os maiores prejuízos nos últimos 5 anos se deram
justamente nos anos de 2001 e 2002, no Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ainda na matéria, outros dados nos causam es
pécie. O maior prejuízo identificado pelo Sub-Relator
foi de um fundo de pensão estadual, gerido pelo Go
verno do Estado do Rio de Janeiro, do ex-Governador
Garotinho e da atual Governadora Rosinha. É um valor
expressivo, quase 70% dos prejuízos identificados. Será
que esse fundo de pensão estadual não é merecedor
de uma CPI da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro para averiguar o que se passou? O
segundo maior prejuízo, pasmem, é de um fundo de

pensão privado, resultante das privatizações obscuras
e lesivas promovidas pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso no setor de telefonia, o Sistel.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero com
isso chamar atenção para a forma como vêm sendo tra
tadas essas questões envolvendo as CPls nesta Casa.
Não há a mesma contrapartida nos Estados governados
pelos partidos que hoje nos atacam. Tanto é assim que,
no Rio de Janeiro, há dois postulantes à Presidência
da República: o atual Prefeito Cesar Maia e o ex-Go
vernador Garotinho. Isso num Estado que deveria ter
como prioridade questões que envolvem segurança e
saúde, sobre as quais nem preciso fazer qualquer tipo
de observação, diante dos fatos diariamente noticiados
sobre o descalabro a que chegaram esses dois gran
des setores, que tanto a sociedade cobra.

Para concluir, registro que no nosso Estado, Santa
Catarina, há dois fundos de pensão vinculados a em
presas públicas que, felizmente, não constam do rol
da apuração feita pelo Sub-Relator, Deputado Antonio
Carlos Magalhães Neto. Em nosso Estado, estamos
livres dessa depuração, que não conseguiu revelar ao
Brasil os fundos que realmente causaram prejuízo ao
nosso sistema previdenciário fechado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, aproveito esta oportunidade para registrar a vi
sita de ontem do Governador José Reinaldo Tavares
a Imperatriz, cidade maranhense que passa por um
momento emblemático devido ao recrudescimento da
violência. Na semana passada, foi assassinado um co
nhecido advogado na cidade e mais 2 outras pessoas,
totalizando 84 assassinatos no decorrer deste ano.

Na ocasião, o Governador José Reinaldo assu
miu compromissos claros e firmes para combater a
violência e a criminalidade e recebeu em audiência
representantes do Judiciário, do Ministério Público, da
OAB e da sociedade local. S.Exa. está tomando me
didas emergenciais e de médio e longo prazos para
sufocar o recrudescimento da violência em Imperatriz;
tomou decisões importantes sobre a cidade e seu fu
turo, como a assinatura do contrato com a empresa
vencedora da licitação para construção de uma ponte
sobre o Rio Tocantins, ligando o Maranhão àquele Es
tado, e assinou contrato de obra de ampliação física da
Universidade Estadual do Maranhão. S.Exa. transferiu
recursos para a Companhia de Águas e Esgotos do
Estado do Maranhão - CAEMA, para obras em vários
bairros, beneficiando cerca de 40 mil pessoas na cidade
de Imperatriz com a regularização do abastecimento
de água, além da recuperação de uma estrada que liga

_____________________............_~ ~_"~",IJijj~ilIIlII5"'_"-l··,
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Montes Altos a Sítio Novo, fazendo a interligação da
região de Impemtriz com o restante do Maranhão.

Louvamos, naquele momento, a coragem do
Governador de não se intimidar e ir à cidade, mesmo
num momento em que muitos desaconselharam sua .
ida. A sua ida foi um acerto, 'já que a cidade o rece
beu com a enorme esperança de que os problemas
fossem resolvidos.

Aproveito para deixar minha solidariedade aos
agentes comunitários de saúde que lutam há muitas
semanas. Fui membro da Comissão que analisou a
PEC e a aprovou por unanimidade. Os agentes de
saúde, inclusive os do meu Estado, Maranhão, com
cerca de 200 agentes, estão aguardando, em vígília
permanente, para que a PEC seja colocada em pauta
e votada.

Fazemos um apelo ao Presidente Aldo Rebelo,
à Mesa Diretora, ao Colégio de Líderes, para que a
PEC seja colocada em pauta, com a máxima urgência,
porque não há nada mais justo do que a aprovação
dessa proposta de emenda à Constituição.

Aproveito o últimominuto para comunicar que on
tem, às 18h30mín, foi lançado, pelo Instituto Teotônio
Vilela, do PSDI3, o qual tenho a honra de presidir, um
livro intitulado Henov.arldéias, resultado de um s~mi
nário de 2 dias, erhSão Paulo, que reuni~ 36 aufori
dades brasileiras de universidades, do Te~ceiroSetor,
jornalistas, intelectu~is,políticos par'adi~cutiro futuro
do Brasil. O resultado desse semináriofoi:organizado
em forma de livro, oqual espero que sirva hão 56 para
o PSDB, como também para outros partidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
. . I

O SR. REGINALDO GERMANO (PP-BA. Sem
revisão do orador.)-.1 Sr. Presidente, Sras. e Srs.Depu
tados, querida DeputadaZula\êCobra, do Estado de
São Paulo, o que !"rie traz a tribuna nesta manhã é o
Estatuto dalgualdJde Racial" no qual trabalhamos
durante 7 anos. Num acordo coril o Governo, abrimos
mão de algumasprerrbgativas. Hoje ele está pronto,
mas encontramos ditiCl:Jldades; porque temos de fazer
reparações, o que é âifftiL Não podemos tratar os desi
guais de maneira igual, senão continuaremos mantendo
essa diferença: quota riêgativano serviço público, nas
universidades; nos salarios, nas habitações. Se não
tratarmos os desiguais de maneira desigual, continua
remos mantendo essa mesma discriminação, exclusão
que nós, negros, temos sofrido neste País.

O Estatuto da Igualdade Racial está pronto. Na
reparação, esbarraremos na ConstituiçãoFederal, por
que teremos de conceder direitos retirados há 300 anos.
Corno dar esses direitos sem esbarrarna Constituição?
Estão dizendo que estamos praticando o acirramento
por causa do sistema de quotas. Ora, o acirramento

já existe. As guerras de quadrilhas no Rio de Janeiro
e São Paulo, nas favelas e nos morros, já dão sinal
desse acirramento. A guerra entre traficantes do crime
organizado alimenta-se da discriminação. Quem vive
nas favelas? Quem mora nos morros? Quem são os
excluídos do convívio da sociedade? Quem são, em
maior número, os criminosos, traficantes, representan
tes do crime organizado? Os negros. Enquanto não
olharmos para esse lado, enquanto não aprovarmos
esse estatuto que dará condição de alguém que hoje
vive na favela entrar na faculdadepelo sistema de quo
tas, de nada adiantará. Se assim procedermos, daqui
a 6 anos, ele estará formado, não vai mais ganhar 300
reais por mês e seu filho não mais precisará do siste
ma de quotas, nem das benesses do Governo. Hoje,
na verdade, ele tem essa obrigação porque a riqueza
do Brasil foi construídacom o sahgue derramado dos
escravos, e n6s, seus descendentes, estamos por aí
a ver navios. Por isso estamosbrigando pelo Estatuto
da Igualdade Racial.

Sr. Presidente, gostaria que os Líderes desta
Casa e os. demaisDeputados entendessem essa ques
tão.Temos de fazer uma reparação é,para isso, ire
mos certamente esbarrarem algumas legalidades da
Constituição.

Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos-
I ' , ,:1. " 'i"

saqueridaDeputada Zulaiê Cobra, que éadvogada, foi
promotora,quetrarisita no meio judiciário e sabe bem
do qLJe'est~rn'os falando; não há como agirmos dentro
dalegalidad~ 100% par? pod~r fazer reparação.

Temos de dar aos negros, aos descendentes de
escravos. o direito 'neg~do aos seUs ancestrais. Por
isso, clamo .rr\ais üma vez ao Presidente Aldo Rebelo,
a todos6s Lídéresde p~rtidoseao Colégio de Líderes
desta Casa .paraa:poia~mos o Estatuto da Igualdade
RaCial e, com ele,comlJaterayiolência, o crime orga
nizado.Vamos dar oportUhidade aos filhos dos negros
para que pbssamc:hegâr à fac~ldade, ao mercado de
trabalho, aprovar"ldo oE§tatuto. Assim eles terão algu
ma chance e perspectiva deViaa.Sabemos que muitos
não o terão, póisseràoentétrádbs antes disso.

Múitobbrigado. ..•
OSR.'AGN~LDOMUNIZ(PP-RO. Sem revisão

do orador.) -'Sr. PresidEmte, .Sras.e Srs. Deputados,
comunico a população do Estkdode Rondônia, prin
cipalmente os uni'1iersitários, quefdi liberado pelo Go
verno Federal recurso no valdr de 100 mil reais para
o campus da UNIRde Ji-Parahá, ondeserá montado
um laboratório deinfo~mática, com a finalidade de
beneficiar os cursos de Engehharia Civil e de Enge
nharia Elétrica.

Essa a comunicação que faço a todos os estu
dantes da região de Ji-Parana.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
senhores agentes comunitários que nos visitam neste
momento, estou hoje nesta Casa para tentar fazer o
resgate da vergonha que foi o final trágico e melancó
lico da CPMI do Mensalão e Compra de Votos.

Não conseguimos prorrogar o prazo da CPMI nem
por 30 dias. Tentei acordo com o PT, com os partidos
de base do Governo, mas não houve meio - o Gover
no não queria que houvesse prorrogação nem por 30
dias - de discutirmos e votarmos o relatório final do
Deputado Ibmhim Abi-Ackel.

Tínhamos um bo... relatório, fruto de trabalho
que durou 4 longos meses. Trabalhamos durante muito
tempo na CPMI do Mensalão pela madrugada afora,
ouvindo os depoimentos de todos os responsáveis pe
las grandes quantias de dinheiro distribuídas entre os
Deputados. Não conseguimos chegar à origem desse
dinheiro, tampouco identificamos todas as pessoas que
o receberam, apesar de já termos uma grande lista.

Hoje abro o jornal e vejo vergonha em falta, o
episódio da COTEMINAS, José Alencar e PT. Por que
o nosso Vice-Presidente da República, José Alencar,
não veio nos procurar já que a empresa Coteminas,
administrada pelo seu filho, havia recebido 1 milhão
de reais de uma funcionária obscura do PT?

Por que nosso Vice-Presidente da República ou a
própria Coteminas não declararam que havia recebido
esse dinheiro que, segundo informação da empresa,
é relativo a camisetas que fabricaram para o partido?
S. Exa. vai dizer que não sabia. Mas - Deus do Céu!
- tínhamos uma CPMI do Mensalão em plena atividade,
sem falar nas CPMls dos Bingos e Correios. Custava
ter feito uma declaração? É claro que ela devia ser feita
e agora não estaria surgindo mais este escândalo nos
jornais. É um escândalo atrás do outro.

Sr. Presidente, também está publicada nos jor
nais a declaração do Sr. Delúbio Soares sobre essa
doação. Segundo o ex-tesoureiro do PT, o dinheiro
para a Coteminas veio de uma reserva de caixa 2 do
partido, alimentada pelo publicitário Marcos Valério
Fernandes de Souza. Ou seja, segundo Delúbio, ele
não tem nada a ver com esse 1 milhão de reais, mas
sim o Sr. Marcos Valério.

Tudo bem. Podíamos ter discutido isso nas CPMls,
era somente uma questão de eles falarem a tempo. Por
que esconderam? É por isso, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que nós da Oposição temos o direito
constitucional de fazer críticas ao que hoje está acon
tecendo. Estamos aqui para isso, fomos eleitos para
fiscalizar o Governo e temos de fiscalizá-lo, como, aliás.
fez o PT anos atrás com o Governo do PSDB.

Hoje, o Presidente Lula, disse em uma entrevista
no rádio: "podem criticar à vontade". Não há excesso
nas críticas, porque o PT também criticou e fez isso
durante anos e anos. Agora é função do PSDB, do PFL
e dos partidos de oposição fazer críticas. Para isso fo
mos eleitos. Não podem querer processar Deputados
por excessos de fala. É questão constitucional. Temos a
fala, a opinião e o voto invioláveis pela Constituição.

Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Zulaiê Cobra,
o Sr. Júlio Cesar, § 2ºdo art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Dando
continuidade às Breves Comunicações, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Júlio Cesar, do PFL do Piauí.
S. Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na
reunião de Líderes, ocorrida ontem. fui um, entre ou
tros, dos que defendeu a prioridade da PEC nº 7, que
regulamenta a contratação, pela administração pública,
dos agentes comunitários de saúde.

Afirmo à representação dos agentes comuni
tários de saúde de todo o Brasil. inclusive a do meu
Estado, o querido Piauí, que apóio, trabalho e brigarei
em plenário, como fiz na reunião de Liderança, para a
inclusão em pauta do referido projeto, de forma a que
seja aprovado, em 2 turnos, ainda este ano.

Sr. Presidente, quero deixar registrado que, após
mais de 1 ano em que digo nesta Casa que a União
manipula os recursos compartilhados do IPI e do Im
posto de Renda, felizmente, por meio de auditoria do
Tribunal de Contas da União, constatou-se que. des
de junho de 2003, a União retém recursos desses
2 tributos compartilhados por Estados e Municípios.
Conseqüentemente, o Tribunal determinou o seu pa
gamento em 60 dias.

É verdade que a União já pagou o montante que
equivale a mais de 7 bilhões de reais. Desse modo,
continuo questionando o pagamento calculado por
estimativa.

Hoje, em reunião com os técnicos do Tesouro,
na sala da Presidência da Comissão de Finanças e
Tributação, questionei o motivo de eles não terem fei
to a atualização monetária com base na Taxa SELlC.
Eles, que fizeram o levantamento para aferir o mon
tante que pertence ao FPM e ao FPE, alegaram não
ter tido tempo de aferir o montante da atualização
monetária. Segundo eles, coube ao SERPRO essa

----------------~~~,._._--------------------~..-~_.~..,.,~,
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avaliação. Desse modo, querem jogar o pagamento
para o próximo ano.

Protestei. dizendo que aquilo era falácia, pois
o mesmo tempo que se levou para calcular o mon
tante para pagar o FPM a preços históricos é o que
se levaria para dividir a receita e pagar a atualização
monetária.

Esses recursos representam o montante de 2 bi
lhões de reais.1alvez o valor seja superior a esse, mas
vamos admitir que esteja certo. A atualização monetá
ria desses 2 bilhões do IPI e do Imposto de Renda dá
mais ouménos 22%. São 400 e tantos milhões de reais
que têm de ser compartilhados, cabendo aos Estados
e Municípios mais 200 e poucos milhões.

Como o Governo precisa de crédito suplementar,
não tem interesse em mandar esse crédito ainda neste
ano, Contudo, mandou agorauma medida provisória,
assinada pelo Presidente da República e encaminhada
a esta Casa no dia 2 de dezembro.

Essa meclida pro\lisória representa um crédito
suplementar de 1 bilhão e498 milhões de reais.

Aproveito a oportunidade para dizer que estou
apresehtando uma emenda para a inclusão dos 200
e poLicos milhôesda atualização monetária da Taxa
SELlC para os r~cursos do FPM e do FPE.

Sr. PresidE~nte, quero registrarmeu protesto contra
o Governó,'queestá fazendo uma propaganda enga
nosa. Disseribilornalda Globo de: anteontem que dos
3 bilhões,que priorizara paraga:star neste ano, ainda
há 1,5 milhãopí3.rél os Estados. Se for para incluir os
recursos do PAES, essesredursos já estavam depo
sitados na contá do REFIS.

T~ata-se de propaganda enganosa. Esses recur
sos já pertencE~rn constitllcionalmente aos Estados.
Foram retidos indevidamente pela União durante 30
meses e durante ésse pedodo não ti~eram tempo de
fazer a repartiçàodessêsrecurSos.

Bastóu o:Tribünal deConia~ determinar, que eles
o fizeramern :30 dias. Por que não se faz também para
pagar a atualita9âo monetária?,

O SR.FEl~NANDO DE FABINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavrapela ordem.

O SR.PRESIIDENTE'(Carlos Nader) - Tem VExa.
a palavra.

OSA. FEHNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiramente, quero agradecer ao Deputado Maurício
Rands por ter pl3rmitido que eu falasse antes de iniciar
seu discurso.

Já que estamos numa sessão extraordinária, su
giro a VExa. que convoque todos os Deputados para
virem ao plenáriio. Temos matérias importantes a apre
ciar, principalmente a PEC nº 7, dos agentes comu-

nitários de saúde. Eles estão aqui há mais de 15 dias
sofrendo, passando fome, frio, sem lugar para dormir,
dependendo exclusivamente desta Casa, que já colo
cou a matéria em pauta na semana passada, tirou-a de
pauta e colocou-a novamente hoje. Precisamos estar
presentes para deliberar sobre a matéria.

Peço a todos os partidos, principalmente ao PFL,
que venham ao plenário.

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a
V. Exa. a generosidade. Quero também fazer um apelo,
a exemplo do Deputado Fernando de Fabinho, para que
todos osDeputados compareçam ao plenário, a fim de
votarmos a PEC nº ], da qual tenho a honra de ser o
primeiro signatário, e possamos resolver de uma vez
por todas, como disse o Deputadb Fernando de Fabi
mho, a situação dos agentes comunitários de saúde.

A PEC nº 7, que está na pauta desta sessão
extraordinária, apresenta uma so:l,ução jurídica para o
caso, porque vai permitir 8contratação permanente dos
agentes comunitários desaúde~, portanto, o prosse
guiH1entó do Programa Saúde d~' Família.

Peçoaos Deputados que venham ao plenário
" ".', ' ,1._, .• ' '" . " ' . I".

para votarmostaolmportante matena. Quero saudar
todos os agentes q~evieramd08rasil inteiro para cá
na expectativa de que,aPEC nº'7 seja votada nesta
sessão da Câmara,dos Deputados.

fV1uitodbrigadb.
• I

O SRPRESIDENTE (Carlos Nader) - Com a
palavra b riobre'D~putadoAdemir Camilo.

O~R.AÓEMIR CAMILO (PDT-MG. Sem revi
são do ()rador.) - Sr. Presidente; serão homenagea
das hojé!n? Saj~oNegro da Câmara dos Deputados,
às14 horas,algulllflsilustres Jutoridades brasileiras.
Ela~ serãÓagr~ciaaas'com a Medalha do Mérito Le
gislativb"cdmehdaâa Câmara'dos Deputados aos ci
dad~os qu~ sedestacaram de alguma forma em prol
do~ngrandecirnentb dó País.

TiVemos ..~ honrá de indicar para receber essa
homen'agem ftossoilüstre conterrâneo, Dr. Aécio Fer
reira dâCuhha. Advogado de fbrmação, com atuação
brilhante nes,ta Casa, exercelJpor 6 legislaturas o
mandato de Deputado Federal; de 1963 a 1987, após
2 mandatos na legislatura estadual.

Com passagens importantes também pelo Exe
cutivo de Minas Gerais, contribuiu de forma marcante
para o desen",<>lvimento do Estado, com ações impor
tantes e decisivas para melhorar a qualidade de vida
do povo mineiro. Nas suas atividades parlamentares
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nesta Casa, participou de diversas Comissões Inter
nas e integrou várias missões oficiais, destacando-se
a missão em que representou o Congresso Nacio
nal na reunião do Parlamento Latino-Americano, em
Roma, em 1979.

Por todas as suas contribuições e todo o trabalho
que tem desenvolvido, parabenizamos nosso querido
Aécio Cunha, registrando que essa medalha é um justo
reconhecimento ao relevante papel que desempenha
na vida pública, contribuindo para o nosso desenvolvi
mento, ao lado de cidadãos e autoridades que também
estão sendo hoje homenageadas.

Queremos registrar também a presença do Exmo.
Dr. Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Ge
rais, que, seguindo o exemplo de seu pai, é personagem
imprescindível ao desenvolvimento do nosso Estado,
alcançando destaque nacional pelo grande trabalho
que realiza em nossa Minas Gerais, recebendo tam
bém esse título no dia de hoje.

Sr. Presidente, caros colegas Deputados, gostaria
ainda de deixar registrado que encaminhamos ofício
ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
pedindo especial atenção no sentido de que determine
investigações por esse conceituado departamento, em
face da gravidade das informações recebidas sobre os
inquéritos policiais abaixo discriminados:

Inquérito PoliciaI1.046/0S. Síntese: a empresa que
atuava na cidade de Teófilo Otoni há aproximadamente
1 ano emitiu mais de 4 milhões de reais em cheques,
sustados, para pecuaristas e fornecedores do Frigorí
fico Eldorado Ltda. Há notícia de que os autores, que
sumiram da cidade depois do fato, têm sociedade em
frigoríficos em outros Estados do País, onde também
"quebraram";

Inquérito Policial 600/04. Síntese: apura supos
ta tentativa de José Ronaldo e Paulo Roberto Castro
Costa de utilizarem 2 laranjas como sócios do frigorífi
co Frimusa, em Teófilo Otoni, salvo engano no ano de
2003, que emitiram cheques sem fundos num montante
de 5 milhões de reais.

Este é um breve relato dos fatos, tendo em vista
que os 2 inquéritos encontram-se no Fórum da cidade
de Teófilo Otoni para apreciação do juiz, com pedido
de prisão temporária e indisponibilidade dos bens dos
acusados. Essas denúncias foram encaminhadas an
teriormente por pecuaristas da região, sendo que fatos
semelhantes já aconteceram com os mesmos proprie
tários em Iturama, Carlos Chagas e na Bahia.

Certo, Sr. Presidente. é que teremos resposta
em breve. É o que encaminho e deixo registrado nes
ta Casa.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - V.Exa. será
atendido, nobre Deputado Ademir Camilo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Esta Pre
sidência convoca todos os Srs. Parlamentares a virem
ao plenário para darmos início à Ordem do Dia após
atingirmos o quorum regimental.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Com a
palavra o nobre Deputado Zico Bronzeado, do PT do
Acre.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queria registrar, com muita emoção, a inauguração do
Banco do Brasil na cidade de Feijó.

Feijó é a terceira ou quarta cidade mais impor
tante do nosso Estado e por anos sentiu a ausência de
um banco tão importante, principalmente na área de
financiamento e créditos para o setor agrícola.

Trata-se de uma cidade com mais de 35 mil ha
bitantes, com potencial na área de extrativismo de
produtos como a borracha, mas se ressentia com a
ausência de um banco, principalmente este que mui
to tem contribuído para o desenvolvimento do nosso
Estado.

Agradeço, do fundo do coração, ao Superinten
dente do Banco do Brasil em meu Estado, Sr. Joa
quim, grande amigo nordestino do povo do Acre, que
tem dispensado toda a atenção aos pedidos dos Par
lamentares, em especial às reivindicações da nossa
bancada.

Além das inaugurações de Xapuri e Epitaciolân
dia, sexta-feira inauguraremos uma agência do Banco
do Brasil em Assis Brasil, Município que será a entrada
e a saída da estrada transoceânica, que ligará o Acre
ao Peru e possivelmente aos países andinos.

Em Assis Brasil foi inaugurada pelo Governo Fe
deral a estrada do lado brasileiro. No final deste mês
ou no começo de dezembro, estaremos inaugurando,
Deputado João Correia, a Ponte da Integração, obra
cuja execução é de responsabilidade do Governo do
Acre, com todo o apoio do Governo Federal. Isso con
solidará a integração física do povo do Acre e do Brasil
com o Peru. Trata-se de obra de grande importância
para o nosso Estado e para aquele país.

Com certeza, a inauguração da referida agência
do Banco do Brasil chamará a atenção dosihvestido
res e empresários do Acre e facilitará a instalação de
empresas em Assis Brasil, tornando-o um dos Muni
cípios promissores do nosso Estado.

Sr. Presidente, faço o registro da comemoração
do primeiro ano de trabalho da Casa do Seringueiro,
em Sena Madureira. A usina de borracha lá em fun
cionamento se consolidou como uma das principais
empresas que mantêm o preço da borracha para os
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seringueiros, com subsídios criados pelo Governo Es
tadual e Federal. É uma política que está mantendo
o extrativista na floresta e gerando emprego e renda
na cidade.

Por fim, solicito que a Mesa Diretora coloque na
pauta de votaçào a PEC nº 7, de 2003, de autoria do
Deputado Maurício Rands. Trata-se de proposta que
permite aos agemtes de saúde continuarem trabalhan
do, com seus empregos garantidos nos Municípios e
nos Estados brasileiros.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação des.te pronunciamento no programa Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Zico Bronzea
do, o Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do Regi
mento interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Secreteirio.

O SR. PF~ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência convoca os Srs. Deputados presentes
nas diferentes dependências da Casa para virem ao
plenário, pois (I painel eletrônico acusa o registro de
255 Srs. Parlamentares, e daqui a pouco terá início a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
questão do financiamento de campanha e transparência
nas eleições está no centro do debate político. OPre
sidente do Superior Tribunal Eleitoral, Ministro Carlos
Ve11oso, no intuito de contribuir com a discussão, tem
conversado com Lideranças do Congresso Nacional
e apresentado sugestões no sentido de elaborarmos
uma legislação mais transparente e eficaz.

No ental)10, gostaria de manifestar minha insa
tisfação com o processo eleitoral no Rio de Janeiro.
Naquele Estado, as eleições municipais ainda não fo
ram concluídas. Há Prefeitos que estão ocupando o
cargo por força de liminar, aguardando julgamento de
recursos. A população do Município de Campos nem
sequer sabe o que vai acontecer após a cassação,
pela Justiça El1sitoral, do mandato do Prefeito eleito,
Carlos Alberto Campista, e do candidato que obteve
o segundo lugar.

O Presidente da Câmara de Vereadores daquele
Município assumiu o cargo de Prefeito. °Tribunal Re
gional Eleitoral do Rio de Janeiro marcou nova eleição
para o dia 4 de dezembro, mas foi cancelada.

A última íinformação é de que Carlos Alberto
Campista não pode ser candidato novamente, mas o

Pudim, candidato que disputou o segundo turno, po
derá concorrer.

Ou seja, é uma situação insustentável, a exemplo
da imagem extremamente negativa que está construída
em razão das investigações sobre caixa 2 e dinheiro
não declarado. Esse estado de coisas gera confusão
na cabeça dos eleitores. No Rio de Janeiro, o Tribu
nal Regional Eleitoral ainda não conseguiu finalizar o
processo de eleição do Município de Campos. Tal fato
passa à população a imagem de que é também algo
que não se conclui, de que há ingerência política e de
que não chega a resultado algum.

Por exemplo, se perguntarmos a qualquer cida
dão hoje no Município de Campos se vai haver nova
eleição, ele nãosaberá responder. Igualmente, se inda
garmos se Carlos Alberto Campista ou Pudim poderão
ser candidatos ou 'qual serão dia da eleição, ninguém
saberá responder. Enquanto isso, aquele Município
vai sendo administrado, em que pese estar de acordo
com o que manda a legislação, de forma correta, pelo
Presidente da Câmara de Vereadores. ,Ocorre que o
Presidente da Câmara não foi eleito Prefeito do Mu
nicípio.Ouseja,el~assume de forma transitória. E é
preciso conclUir o:pleito eleitoral.

Q~aLé a diferença? A diferença é que, nesta
Casa, quando há ,'Uma denúncia' no Conselho de Éti
ca, há prazopara ser c,oncluído o processo. Quando o
prazo hão é cphCluíçló, como no diade ontem, vota-se
r~queriment()deurgência para solicitar prorrogação
depr~zo portempddeterminado. ,

Entendo que,sefaz necéssârio, em meio às vas
tas sugestpesapr$~~~tadas~cerca do processo elei
toral nbnossopaís;, que o Tribuna:lHegional Eleitoral
e,o TribunalSUperi~r Eleitoral: tenH~m prazo também
para ,definir a:' éleição, em, Gânipds.

A pópljláção'dattljele Mu~icípio tem o direito
constitucional de sáb~rquemserá o Prefeito da sua
cidade, se vai,haverbutrael~ição, quando ela será
realizada e o porque ,de, tendo' a Juíza Eleitoral do
Município de Campos ,cassado ps 2 candidatos que
foram ao segundo furno, apenas 1 dos concorrentes
poder disputarnbva~ehteas el~ições.

Há muitaduvidéi sobre essa questão, e, no meu
entender, incurribeao Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro essa importante decisão. Refiro-me
também aos demais Estados dá Federação brasilei
ra onde o pleito eleitoral passado, infelizmente, ainda
não se concluiu.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, causa espécie a maneira como se falta
com a verdade neste País, exibindo números ma-
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quiados, que não condizem com a realidade, embora
sejam oficiais.

Como se não bastasse o descompasso entre os
números oficiais e a realidade no dia-a-dia de cada
brasileiro, estamos diante de perspectivas sombrias,
tendentes a elevar ainda mais nossa preocupação com
o futuro do País.

Ora, Sr. Presidente, nem precisa ter bola de cristal
para antever o reflexo negativo do aumento do preço
dos combustíveis na economia do País.

De nada adianta dizer que não temos problemas,
porque isso não é verdade. A classe trabalhadora está
cada dia mais prejudicada, porque não pode prescin
dir de certos itens de extrema necessidade, além do
que os tantos outros componentes da chamada mo
dernidade nem sempre estão ao alcance dos menos
favorecidos.

O que vemos com os dados apresentados pelo
IBGE, Sr. Presidente, é um Brasil tomado pela extre
ma pobreza, que antes atingia só as periferias e agora
aflige as grandes cidades.

O índice de Pobreza Humana (IPH) das Nações
Unidas, calculado com base na proporção de habitan
tes que não completa 40 anos de vida, acesso a rede
de água potável, percentual de crianças desnutridas e
taxa de analfabetismo dos adultos, mostra que o Brasil
é menos pobre que o Peru, mas passa mais privações
que os habitantes das Ilhas Maurício.

O Brasil vai muito mal na classificação mundial
de miséria. Em 1999 o País ocupava o 85º lugar no
ranking mundial de mortalidade infantil, com 42 óbitos
para cada grupo de mil nascidos vivos. Este ano, ocupa
o 89º lugar, com a média de mais de 40 mortos.

E as causas são sempre as mesmas: falta de saú
de, emprego, habitação, ou seja, condições mínimas
para uma vida digna. Até agora nem mesmo o programa
Fome Zero alcançou os seus objetivos, pois não basta
distribuir alimentos à população faminta.

Gostaria que, neste momento, todas as pesso
as do Brasil pudessem estar se alimentando, sendo
tratadas com o devido respeito e dignidade a que tem
direito. Mas, se isso não é possível, cabe-me, como
representante do povo que sou, formular a todos votos
de esperança e assumir o compromisso de sempre
lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que o Governo que
não cuida do seu povo hoje está fadado a lidar ama
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que
tanto atormentam os nossos dias. Sejam essas as
minhas palavras de compromisso, pois no povo bra
sileiro repousa, sem dúvida alguma, a grande espe
rança deste País.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. a recente divulgação, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. de que o Produto
Interno Bruto - PIB brasileiro caiu 1,2% no terceiro tri
mestre do ano, em comparação com o trimestre anterior,
tornou-se motivo de preocupação e de um forte sinal de
alerta quanto aos atuais rumos da política econômica.
O próprio IBGE, a quase totalidade dos economistas
e boa parcela de integrantes do Governo afirmam que
esse resultado negativo decorre principalmente da ele
vada taxa de juros vigente no período, de 19,7% em
média, embora não se despreze a influência da crise
política, que espalhou incertezas e pessimismo entre
empresários e consumidores.

O que mais preocupa é a extensão do declínio
apresentado pelos diversos setores da produção: na
indústria, a queda foi de 1,2%; na agropecuária houve
recuo de 3,4% em relação ao segundo trimestre e queda
de 1,9% frente a igual período do ano passado. Com
isso, as projeções já indicam que o PIB nacional pode
crescer em torno de 2,5% em 2005, ao contrário das
estimativas anteriores, que chegaram a apontar para
uma elevação de quase 4% para o corrente ano.

Sr. Presidente, o atual período da economia mun
dial está sendo considerado como um extraordinário
momento, em que se generaliza o crescimento eco
nômico nas diferentes nações e regiões do planeta. A
economia dos países asiáticos continua a mostrar forte
crescimento: os Estados Unidos retomam o ciclo do vi
gor econômico; a Argentina consolida sua recuperação,
projetando novo salto de 8% no seu PIB. para 2005,
embora o lado negativo de conviver com uma taxa de
inflação bastante superior à brasileira.

Lamentavelmente, mesmo diante da conjuntura
externa extremamente favorável, o Brasil perde mais
uma oportunidade para realizar o tão esperado espe
táculo do crescimento, conforme a reiterada promessa
do Presidente Lula.

É importante não esquecer, entretanto, que há
poucos dias tivemos a divulgação de índices muito ani
madores, extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra
gem de Domicílios - PNAD, de 2003, os quais revelam
queda nos indicadores da miséria em nosso País, fato
a ser comemorado, pois representa o início da sonhada
reversão de um quadro social cujo agravamento vinha
sendo constante nas últimas décadas.

Ainda há tempo e condições para se evitar que
se configure o início de uma tendência declinante na
trajetória do PIB nacional, que levaria o País a um novo
período de estagnação e ao comprometimento dos
objetivos de gerar renda e emprego, interrompendo o

,---------------------------------
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caminho iniciado em 2003 e que ganhava consistência
até meados do corrente ano.

É fundamental que haja, de imediato, uma vigo
rosa reação, a partir de iniciativa a ser tomada pela
área governamental, mediante ações efetivas, seja
promovendo cor1es sucessivos e mais contundentes
na taxa de juros, já a partir deste mês de dezembro,
seja executando o Orçamento nos seus programas
de investimentos, em grande parte hoje paralisados
devido à não liberação de recursos, conforme tenho
enfatizado em plrOnunciamentos nesta tribuna. Impõe
se também o apoio aos diversos setores da agrope
cuária que enfmntam séria crise devido a problemas
climáticos, aos baixos preços de comercialização ou a
questões sanitárias. S6 assim poderemos aumentar a
produção e manter bcontrole da inflação, fundamentos
indispensáveis à melhoria da distribuição de renda e
ao combate à fome é à miséria em nosso País, princi
pal objetivodoGo~ernoLula.

Estou convicto de que mediante a redução mais
acentuada dos juros, é aplena execução dos projetos
governamentais aprovados pela Lei do Orçamento, o
Brasil ingressará étll2006i .afastandoo fantasma da
desaceleração qUe ora. ronda o cenário econômico
nacional, para cónsolidar o caminho do crescimento
com geraçãóde empregos'e distribuição de renda às
camadas maisl30bres.da população.

Muito obrI9i1do.
O SR.EDIISONANDRINO (PMDB-SC. Pronun

cia o seguinte disc~rso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é COm! ~rl3.rlde prazer que venho a esta
tribuna comemorar, jl.lnto com opovo catarinense, o
aniversário defdndação do Município de Angelina,
localizado na Reg,ãoMetrbpblitana de IFlorianópolis.
Abrigando ponlosjmportahtes de peregrinação reli
giosa, em localidade'privilegiadaem termos de beleza
natural, Angelinat6rnpu-se um foco. do turismo regio
nal, sendo hoje Uma 'pequena cidade com reconhecido
potencial de de5~nv()lvin,ento.

A históriadbMphiSíp'io teve início em 1858, com
a chegada dos pri~~irqsimigrantesalemães, vindos
das colônia~\liziriha:~.:::d~Sacramentoe São Pedro de
Alcântara. Olugarfoi:iRicialmente batizado com o nome
de Vila Mundéus,8.téque, em 1891, recebeu o nome
atual, em homénâgern ao então P~esidente do Con
selho de Ministrosôo Rio de Janeiro, Ângelo Muniz da
Silva Ferra.z. Ern 7 der dezembro de 1961 , finalmente,
tornou-se cidaçle, 'caracterizada por uma população
de origem predbrhinantemente alemã, voltada para a
atividade ~grícbla típic:ade climas temperados.

O tempo,'IPOrérTl, conferiu a Angelina forte voca
ção turística. A' presença da Gruta de Nossa Senhora
da Imaculada Conceiçãó;'considerada milagrosa, é

motivo de visitação constante por parte de fiéis cató
licos, permanecendo iluminada inclusive à noite, para
deleite de quem passa. Abrigando uma bela imagem
de Nossa Senhora, trazida da Alemanha em 1902, a
gruta fica localizada no centro da cidade; não obstante,
o acesso se dá em meio a quedas d'água e plantas
nativas, sendo que todo o percurso, de 740 metros, é
ornamentado por imagens em gesso representativas
da Via Sacra.

Outras grutas importantes, também abrigadas em
locais de especial beleza natural, são a de Nossa Se
nhora de Aparecida'e a de Nossa Senhora da Graça.
Juntamente com a Colina da Louvação, onde se loca
liza o convento das Irmãs Franciscanas de São José,
constituem os cartões-postais da cidade, em meio à
bela paisagem e vegetação. Dó mesmo modo, a Ca
choeira de São Sebastião e o Lago Ribeirão Garcia,
formado pela barragem da Usina Hidreletrica de Gar
cia, que eresponsável pelo fornecimento de energia
para a Capital do Estado.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, não he
sitamos em nos junta~ ao povo de Angelina, para co
memorar mais um aniversário de fundação. Conhe
cendo o empenho, .a f{legriae.aforça de vontade de
suagenté, assim. como. sua religiosidade e tradição,
não temos dúvida émapostélr ~m um'fLituro de pros-

. '.. ' .·1 .
peridade, com base ,no trabalho de todos e no respeito
prioritário ao meio ampiente.Nossoscumprimentos à
população ,de Angelina, desejando que os melhores
prognósticos, se confirmem,traiendo cada vez mais
benéHCios áp"opulação.

tv1uitoobrigad~..
OSR.FE~NANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pro

nun9iao seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs.iDeputadós,. o Municípiode Santa Bárbara tem
um I'ugfl'respecialem nosso c:oração. Além de termos
nasci90 lá,guando'Aindaerp Distrito da cidade de
Feirade8at:'ltana, no~sa .família tem tradição, um co
mércio e Já tivemos o prazer de ser Prefeito da cidade
de Santa Bárbara.

,Fundadoem14dédezembro de 1961 , o Municí
pio de Santa Bãrbar~l3stá localizado há 141 quilôme
trosdaC~pital,'rla regiãp sisaleira - semi-árido baiano
- às marg'êns daSm116 Norte. Tem uma população
de aproximadamente 18 milhabitantes e sua economia
está embasada na agricultura e pecuária, tendo como
principais cülturl3.s o milho, b feijão e a mandioca.

Para marcar qs 44 anos de emancipação político
administrativa do Município; o Prefeito Antonio Masca
renhas está programando dias de festividades.

O Governador Paulo Sowto tem sempre presti
giado o Município, trazendo obras importantes para a
comunidade, e nós, como [)eputado Federal, mesmo
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em um governo em que está sendo difícil conseguir in
vestimentos, estamos sempre tentando levar até Santa
Bárbara investimentos em todas a áreas.

Desde muito cedo busquei contribuir com o cres
cimento de Santa Bárbara e, neste momento, sinto
grande regozijo por ver que nosso Município está no
caminho certo e que elegemos ao longo desses 44
anos grandes homens, sérios e comprometidos com
a melhoria da qualidade de vida, do crescimento e do
desenvolvimento municipal. a Município atinge a idade
da maturidade com uma população aguerrida. ordei
ra e trabalhadora. Todos estamos de parabéns, mas
não podemos esquecer que para o Município crescer
e desenvolver-se pudemos contar sempre com nos
sa padroeira, Santa Bárbara, que não nos abandona,
que nos protege e mantém seus anjos acampados
em nossos lares.

À Santa Bárbara, nossos agradecimentos. À po
pulação santa-barbarense, nossos parabéns. A seus
dirigentes, nossas congratulações e agradecimentos.
Somos todos responsáveis pela construção e desen
volvimento dessa cidade maravilhosa.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Estamos com um projeto de emenda à Constituição
que altera o inciso III do parágrafo único do art. 175
da Constituição Federal, proibindo o reajuste de tari
fas de serviços públicos essenciais acima da taxa de
inflação.

Em nossa proposta, o inciso 111 do parágrafo úni
co do art. 175 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 175 .
Parágrafo único .
111- política tarifária, proibido o reajuste,

acima da inflação anual, de tarifas aplicáveis
ao consumidor final dos serviços públicos es
senciais, entre eles os de telefonia, energia
elétrica, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta de lixo, iluminação pública e
gás para uso doméstico (... )."

Esse nosso projeto surgiu devido aos constantes
reajustes aplicados às tarifas de serviços essenciais,
como telefonia, luz, água e gás, entre outros, que têm
sido, na prática, superiores aos índices de inflação
oficiais, em virtude da falta de políticas pontuais para
o setor.

Com vista a colocar um limite nessa liberalidade
com que os órgãos reguladores vêm tratando os rea
justes do setor, oferecemos à Casa essa proposta, que
impõe que as tarifas essenciais não sofram aumento
superior à inflação.

Esperamos, assim, limitar o aumento real dessas
tarifas, protegendo o usuário, que vem sendo prejudica
do com reajustes abusivos, enquanto seu salário não
acompanha essa evolução, o que acarreta empobre
cimento da população.

Enfim, os serviços públicos ainda são um pro
blema para o consumidor: é difícil reclamar, não sa
bemos para quem reclamar e, quando conseguimos,
não temos respostas a essas reclamações. Por outro
lado, as agências reguladoras não vêm cumprindo
seu papel de fiscalização a contento. Não temos in
formações claras sobre as tarifas e tributos impostos
ao consumidor.

a Projeto de Emenda à Constituição encontra-se
na Comissão de Constituição e Justiça. a Relator é o
nobre Deputado Vic Pires Franco, do PFL do Pará, e
seu parecer é pela admissibilidade, na forma do Re
gimento Interno (arts. 32, IV, b, e 202), que diz que
compete à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania opinar sobre a admissibilidade ou não de
Proposta de Emenda à Constituição, cuidando de ve
rificar se foi apresentada pela terça parte, no mínimo,
do número de Deputados (art. 60, I, da Constituição
Federal e art. 201, I do RI), o que, segundo se afirma
nos autos, foi atendido.

Em seu relatório, o Deputado argumenta que a
Proposta de Emenda à Constituição não afronta ne
nhuma regra constitucional e abre caminho para sua
regular tramitação.

Após tramitar pela Comissão de Constituição e
Justiça, se for aprovada, será criada uma Comissão
Especial para julgar o mérito, depois será enviada ao
plenário para votação em dois turnos. Logo após, a
Proposta de Emenda à Constituição irá para o Sena
do, onde deverá seguir o trâmites daquela Casa e, se
houver alguma modificação, voltará para a Câmara
para ser novamente apreciada.

Embora nossa proposta tenha que percorrer esse
longo caminho, esperamos que obtenha sucesso, pois é
uma demanda de toda a população brasileira, que não
agüenta mais viver sob intensa pressão de aumento
de tarifas básicas, sem que seu salário sofra também
os reajustes compatíveis a esses aumentos.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, confesso que fiquei extremamente preocupado
com a forte queda do PIB no terceiro trimestre, apurada
pelo IBGE na semana passada. São números que con
tinuam a repercutir intensamente. Entre empresários e
trabalhadores do setor produtivo, o número é apontado
como mais uma evidência de que têm ~fundamento as

--------------,,~----------------------
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suas repetidas críticas à taxa de juros e à excessiva
valorização do mal.

Como sempre, a área econômica do Governo pre
fere eleger outros culpados, tais como a crise política e
a metodologia de mensuração do PIB empregada pelo
IBGE. Vejamos um dos argumentos, a crise política.
Por certo, esta contribuiu para alimentar incertezas já
presentes na economia, mas não é demais lembrar 2
aspectos: a crise não se encerrou e o Governo não
pode se considl~rar apenas uma vítima, já que o es
cândalo se originou de suas próprias hostes.

No que se refere ao IBGE, a equipe econômica
alega que a mEitodologia por ele empregada seria a
responsável pela apuração d~ um recuo meramente
estatístico - e não real -da atividade produtiva. Se
ria, conforme o argumento oficial, apenas um "ponto _
fora da curva" numa trajetória de crescimento contí
nuo, conforme luCidaménte ehfdca editorial da Folha
de S.Paulo.

Diz o jornal paulista:

"É comum, embora sempre condenável,
que governos descartem com argumentos
casuísticos e meramente retóricos as críticas
a resultados econômicos adversos. No caso
específico do PIB no trimestre passado, é até
possíVE!I que dificuldades metodológicas te
nham acarretado a apuração de um resultado
bem pior do que esperavam os analistas".

O dado concreto é que nenhum observador proje
tava um resultado efetivamente bom. Esperava-se que
o IBGE apontasse uma queda de 0,5% ou uma estag
nação do PIB, o que jábastaria para caracterizar um
desempenho ruim da economia. Como bem ressalta
a Folha, este é o ponto a enfatizar: não é essencial se
o termômetro utilizado para aferir o ritmo da atividade
econômica tenha eventualmente acusado um desem
penho em algum grau pior do que o efetivo.

A percepção geral, que já antecedia a divulgação
dos números, é de que a 'performance do País é pífia
e destoa de modo marcante do padrão internacional.
Resumindo a ópera: numa conjuntura em que a econo
mia global cresce vigorosamente e os demais países.
emergentes tiram grande proveito dessa realidade. o
Brasil continua a ficar para trás. O verdadeiro "ponto
fora da curva", é o fraquíssimo desempenho do Brasil
num contexto global de grande dinamismo.

A esta altura, não pode restar dúvida sobre a con
tribuição dapollítica econômica para esse quadro. Dois
pontos, em particular, já há algum tempo saltam aos
olhos como anomaliasbrasileiras: o nível da taxa de
juros exorbitanÍ'l,mente alto, muito acima do observado
em outras ecohomias emergentes, e a velocidade da

valorização da moeda, bastante superior à verificada
nos países comparáveis ao Brasil.

Como bem conclui editorial da Folha, com ju
ros e câmbio tão destoantes do padrão internacional,
tão ''fora da curva", seria surpreendente se o ritmo
de crescimento da economia brasileira não estivesse
se distanciando em direção desfavorável do global. É
essa a realidade, embora o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva tente tapar o sol com a peneira, dizendo que
não se devem fazer comparações com outros países.
O que, aliás, é facílimo de entender: o cotejo com o
que acontece no mundo só ressalta a mediocridade
de seu próprio Governo.

Erf'lo que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Rio de Janeiro sófreu, nos últimos
anos, pelos motivos maisdiversos, que não desejo ago
ra analisar, um processo de esvaziamento econômico
caracterizadopela,transferência de grande número de
empresas e entidades para outros Estados.

Entretanto, importantes empresários e empreen
dedores, enfrentando enormes desafios e dificuldades,
mantiveram suas empresas, seu grupo de direção, seu
pólo de comando no Estado. Entre essas empresas,
desejores~alfaroGrupoAmil, comandado pelo grande
líder empresarial Edson de GoddyBueho.

O GrupoAmil;nãoésomerlteum grande grupo
empresarialbrasiléiro, presénte em todo o País, mas
uma multin~ci()nal bras,ileirapresente em vários países.
E é importante m~n~ioncHqueo cérebro desse grupo
nacional e multinaCiônal esta no. Rio de Janeiro e se
chama 'Edsor) de(~~doyaueno. '

ConstitG'iu ele umáequipe altamente qualificada
e com elade~envolvetrabalho da maior relevância na
área da saúde.

Esta semana a Assdciaçãb dos Dirigentes de
Vendas ê Marketing'do Br~sil elegeu Edson de Go
doy Bueno como Personalidade de Vendas do Ano
de 2005. A ~DVMparabenizou (j empresário nos se
guintes termos:

"Comempreendedorismo, ousadia, éti
ca e inovação, Edson Bueno levou o Grupo
Amil a alcançar um crescimento extraordinário.
Um crescimento que representou mais saúde,
cuidado e qualidade de vida para um número
imenso de pessbas. Parabéns, Edson Bueno,
pelo resultado do seu trabalho".

Como Deputado Federal pelo Estado do Rio de
Janeiro fico orgulhoso, vendo um empresário do meu
Estado receber tão importante homenagem. Por esse
motivo associo-me à ADVM e cumprimento o Presi-
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dente Edson de Godoy Bueno e toda sua equipe pela
homenagem recebida.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro, nos Anais desta Casa, matéria
jornalística intitulada Acreanidade: discurso político ou
sentimento de um povo, da lavra do jornalista Leonildo
Rosas e fotografias de Marcos Vicentti.

A referida matéria retrata com fidelidade o jeito
acreano de ser, os desafios da minha terra e traz para
a atualidade a rica história de lutas que permitiu àquele
pedaço de chão se tornar brasileiro.

São relatos que vão de anônimos do povo, auto
ridades públicas, empresários, jornalistas até historia
dores. Esse conjunto de depoimentos enriquece, sob
os mais diversos ângulos de compreensão, a história
acreana, em que cada um relata de que forma contri
bui para essa bela história.

Passamos agora, Sr. Presidente, ao inteiro teor
da matéria jornalística:

"Acreanidade: discurso político ou sentimento
de um povo?

Leonildo Rosas
Fotos: Marcos Vicentti
Nos últimos anos muito se tem falado de senti

mento de acreanidade. Bandeiras em obras públicas,
em carros particulares e casas parecem dar susten
tação à propaganda oficial e da iniciativa privada, que
enaltece o orgulho de ser acreano.

Mas será que há razão para essa manifestação?
O Acre é um lugar que oferece oportunidades para os
seus filhos ou valoriza apenas aqueles que chegam
de outros Estados e quase sempre ocupam os melho
res postos de trabalho? É algo que nasce da alma do
povo ou é simples propaganda do grupo político que
está no poder?

São questões de difícil resposta e é preciso mer
gulhar na história para tentar respondê-Ias. É certo que
o governo estadual investe pesado na mídia. Cria sím
bolos e constrói mitos. Essa tarefa ficou fácil porque
no início da atual gestão o Acre se encontrava à beira
da falência econômica e moral. Todas as notícias re
ferentes ao Estado envolviam escândalos financeiros,
políticos e sociais.

Mas desde a primeira insurreição comandada
por José de Carvalho, passando pela República Inde
pendente do espanhol Luiz Galvez, pela Expedição
dos Poetas, pela Revolução Acreana capitaneada
pelo gaúcho Plácido de Castro e pelo movimento dos
autonomistas, o Acre passou por grandes batalhas e
até hoje luta para se fil'I1ar como uma unidade fede
rativa independente.

Essa luta permanente talvez seja a grande res
ponsável pelas raízes profundas de acreanidade finca
das naqueles que nasceram no Estado ou que, por um
motivo ou outro, resolveram se estabelecer por aqui.

É uma história com poucos mais de 100 anos e
em construção, mas que conta com guardiões como
o comerciante amazonense Artur Sena, 62, que saiu
do seringal onde morou até os 48 anos para ajudar a
montar o acervo da Revolução Acreana em Porto Acre,
a cidade onde tudo começou.

Até sair do seringal Pirapora, Artur Sena não
havia tido qualquer contato com a história do Acre.
Começou a se familiarizar ouvindo relatos dos anti
gos e novos moradores do município. 'Hoje, se vier
um historiador, tudo bem. Mas professor de história,
prefiro eu falar', diz.

Ex-subprefeito de Porto Acre, Sena passou a
cuidar da Sala Memória construída pelo governador
Edmundo Pinto meio por acaso. Ao chegar, o local ti
nha apenas 51 peças. Hoje tem mais de 1.200. A mé
dia diária de visita era de seis pessoas. Atualmente é
de 280 visitantes, que vêm de várias partes do Brasil
e do mundo.

Mas convencer os moradores sobre a importância
de doar as peças históricas que estavam guardadas
em casa não foi tarefa fácil. Sena precisou usar de
mecanismos para atrair os jovens, que, por sua vez,
convenciam seus pais a entregar as peças. A estraté
gia utilizada foi sortear um fogão de duas bocas, uma
panela de pressão e uma assadeira de bolo. 'Em 17
dias consegui arrecadar 380 peças', relembra.

Arthur Sena diz que Sala Memória é parte do
seu corpo

Artur Sena revela que voltou a utilizar a estratégia
de sorteio por mais duas oportunidades, porque sabia,
que segundo ele, que até hoje é possível encontrar em
qualquer quintal de Porto Acre resquícios históricos
do governo de Galvez. Depois, os moradores foram
se acostumado a levar à sua apreciação aquilo que
julgavam importante para enriquecer o acervo.

'Eu acho que fui um batalhador para preservar
essa memória. Se eu não tivesse assumido, talvez tudo
tivesse se acabado', comenta.

Hoje, Sena acredita que o resgate do acreanis
mo se deve muito ao fato de o Acre ter conseguido
criar uma nova imagem positiva em nível nacional e
internacional. Segundo ele, as notícias ruins sobre o
Estado espantavam quem pensava em fazer uma vi
sita ou se estabelecer. 'Hoje é diferente. O Acre é um
Estado para todos, dependendo da intenção de quem
vem usá-lo', ensina.

Seca no Nordeste, exército da borracha e os
'paulistas'

------------------_..~,.-~._---- ______________~.::l',~.""c_.~,
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o Acre é um Estado formado durante três grandes
ciclos migratórios. O primeiro se deu a partir de 1880,
quando começaram a chegar as primeiras pessoas para
povoar a região. A maioria dos desbravadores era de
nordestinos fugindo da grande seca que assolou aque
la região naquele período. Mas não vieram somente
eles. Também desembarcaram brasileiros e estrangei
ros de todas as partes. Destaque para sírio-libaneses,
espanhóis, portugueses, italianos e até judeus. Foi um
período de grande movimentação até 1912.

Eram pessoas que vinham acreditando na possi
bilidade de construir fortuna fácil, pois o Acre era um
lugar onde se podia juntar dinheiro com o 'cambito',
segundo propaglanda da época.

Também vierarn fugitivús dos movimentos polí
ticos, como Canudos e da Revolução Federalista no
Rio Grande do Sul. 'Miseráveis e perseguidos políti
cos de todo o Brasil vieram pára o Acre. Ou atrás de
fortuna ou de liberdade', explica o historiador Marcos
Vinicius Neves.

Após o fim do primeiro ciclo da borracha, ficaram
aqui apenas aqueles que queriam a liberdade. A eles
se juntaram presos libertados dos presídios do Rio.de
Janeiro, marinheiros da Revoltada Chibata e políticos
derrotados nos seus Estados que eram nomeados
para exercer funções na fronteira. O Acre deixou de
ser busca.do e virou exílio.

Durante a Segunda Guerra Mundial veio o outro
ciclo. Foi mobilizado um novo exército de retirantes por
meio de propaganda oficial. O governo estava de olho
na possibilidadedeúbter empréstimo para montar seu
parquesiderúr9icoe cornprarequipamenlos bélicos.
Por isso, assinou cOm o goverr;Jo americano, em 1942,
o Acordo de Washington, em qUe concordava permitir
a instalação de uma. base americana em Natal (RN)
e garantir o fornecimento de alumínio, cobre, café e
borracha, uma vez iqueos seringais da Malásia, que
eram controla.dos pelos ingleses, estavam bloqueados
pelo Japão.

Após o fim doprimeirocitlo daborracha, os serin
gais estava.m abandonados e falidos. Ficaram poucos
mais de 35 mil trabalhadores e o governo precisava
de 100 mil para fazêr saltar a produção de látex de 18
mil pa.ra 45 mil toneladas/ano.

Por meio ela propaganda. criada pelo artista plás
tico suíço Pierre Chabloz, o governo do presidente Ge
túlio Varg~.s conseguiu recruta.r 55 mil trabalhadores,
a maioriado CE!ará, que, por ser diferente de Estados
como a Bahia €' de Pernambuco, não recebeu muitos
negros e isso garantia a manutenção de um perfil ét
nico na Amazônia.

Os nordestinos foram trazidos com a promes
sa de dias melhores. No discurso oficial receberam o

grau de importância dos pracinhas que foram lutar na
Itália. Mas, na prática, isso não aconteceu. Estima-se
que mais de 30 mil pessoas morreram naquela que é
considerada a Batalha da Borracha. Para piorar, com
o fim da guerra os sobreviventes foram abandonados
naquele que seria o grande Eldorado.

Aterceira grande onda migratório para o Acre
veio a partir de 1970. A propaganda agora era do go
verno estadual. O foco do desenvolvimento mudou com
a nomeação de Francisco Wanderley Dantas para o
governo. Visando povoar o Estado, ele fez uma forte
campanha no Sul do país vendendo o Acre como um
'Nordeste sem seca e um Sul sem geada'.

A propaganda surtiu efeito. Logo vieram pesso
as do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
São Paulo atrás de terra boa ebarata. Vieram colonos
para os assentamentos, que não tihham a menor re
lação com o meio ambiente. Vieram também grileiros
e especuladores que provocaram conflitos agrários e
a morte de dezenas de trabalhadores.

Foi um dos períodos mais nebulosos do Estado.
Mas a população local resistiu àqUela que é conside
radaa 'pa.ulistiza~ão'doAcre.'De 75 a 79, o Acre era
um barril de pólvora prestes a explodir', diz o jornalis
ta. Élson Martins, que,fez coberfura nó período para o
jornal O Estado de S:Paulo.

Um quarto ciclo,migratório está acontecendo
OI historiadorearqueólogo·Marcos Vinicius Ne

ves enxerga !-Im quarto cic::lomigratório para o Acre a
partir de 1999,quando, s~gundo ele, o Estado pas
sou a ser recoi:Jstruído. A diferença desse momento,
na sua avaliação, é que não estao mais vindo traba
lhador expropriado, degredados Ou quem vem para
pagar uma pena.

'É uma Iiligraçãoformada púr profissionais libe
rais, que buscam um nível de concorrência menor. São
pessoasque·encohtraram a.qui maior facilidade para
o seudesenvolvimênto', éxplica.

Para Marcos Vinícius, o Acre ainda tem traços
de Territ'órib Federal

Marcos Vinicius Neves entende que a socie
dade acreana. ainda está em franca formação e que
as universidades i~staladas no Estado não têm uma
metodOlogia de ensino vo~ada para o mercado. Ele
argumenta que as universidades dos outros Estados
formam para o mercado, enquanto as acreanas, prin
cipalmente a Universidade Federal do Acre (Ufac) ,
simplesmente formam.

'As pessoas que estão chegando são numerica
mente insignificantes, mas têm um grande valor qua
litativo', acrescenta.

Nascido no Rio de Janeird há 42 anos, Neves
pode ser enquadrado nessa minoria qualitativa. Ele
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teve o primeiro contato com o Acre há 11 anos. Nesse
curto período de tempo, tornou-se uma das referên
cias no estudo da história do Acre. 'Cheguei aqui e me
deparei com uma história rica e profunda. Mergulhei
nela. O Acre mudou minha trajetória de vida porque é
um lugar muito forte e ninguém passa por aqui impu
nemente', destaca.

E é mergulhando na história que ele busca explicar
o sentimento de desconsolo dos acreanos com a falta
de oportunidade nos melhores empregos públicos e na
iniciativa privada. Segundo ele, durante todo período de
território federal, os acreanos não tinham vez porque as
autoridades eram indicadas pelo Distrito Federal. 'Mas
todos os governadores eleitos e indicados durante o
regime militar nasceram no Acre', comenta.

Na sua avaliação, a angústia de ter seu espaço
ocupado por quem chega de fora faz com que os acre
anos defendam uma situação de reserva de mercado.
Ocorre, diz, que os acreanos não conseguem concorrer
com os que vêm de fora num concurso público.

'O Estado ainda carrega o estigma de Território
Federal. O ódio contra os forasteiros só mudou as ca
racterísticas ao longo do tempo', salienta.

'Vim porque queria vingar a morte do meu pai'
Antônio Rufino de Lima, 69, chegou ao Acre aos

13 anos de idade. Natural de Fortaleza (CE), veio por
que soube que tinham matado seu pai, um ex-canga
ceiro de Lampião. 'Vim porque queria vingar a morte
do meu pai', revela.

Ele veio depois do recrutamento realizado duran
te o governo Vargas. Viajou vários dias de barco até
chegar no dia 2 de outubro de 1948. Aqui, descobriu
que o pai estava vivo trabalhando na colocação Esturro
da Onça, no seringal Nova Empresa. Também decidiu
ser seringueiro depois que 'amansou'.

Foi cortando seringa que Antonio viveu até 1992,
quando veio morar na cidade após a morte da esposa
Maria de Lourdes, com quem viveu durante 39 anos.
'Ela morreu, eu fiquei só e resolvi vir para a cidade'.
revela.

Mas a vida na cidade não lhe trouxe felicidade.
Pensando em voltar para o seringal, ele pôs à venda
tudo que tem na pequena casa localizada no bairro
Mauro Bittar, na periferia de Rio Branco.

Ao lado da casa, ele passa os dias dentro de um
pequeno boteco vendendo cigarro, fósforo e banana
frita. Mas o faturamento é insuficiente para garantir a
sobrevivência. Por isso, sonha em fazer o caminho de
volta para o seringal. 'Quero voltar porque aqui no Acre,
terra que amo, só sei ganhar dinheiro no seringal.'

'Se o Mesquita não tivesse sido governador, o
Acre seria outro'

O jornalista Élson Martins, 66, saiu do Acre em
1958 para estudar. Andou por vários Estados, estudou
belas-artes e cinema, fez um curso técnico em química
industrial e chegou a trabalhar numa empresa de laticí
nio em Belém, onde também se empenhou em montar
um aparelho da Aliança Nacional Libertadora (ANL),
grupo de esquerda radical comandada pelo baiano
Carlos Marighela, junto com João Alberto Capiberibe
e outros companheiros.

Em 1970, Capiberibe foi preso pela ditadura. ÉI
son Martins já tinha se mudado para o Amapá, onde
também foi preso durante uma semana.

O jornalismo entrou na vida dele em 1974, quan
do foi indicado pelo jornalista Lúcio Flávio Pinto como
correspondente do jornal O Estado de S. Paulo. 'Era o
único meio de sobreviver. Quem era fichado pela dita
dura não tinha apoio nem dos amigos', diz.

O trabalho desenvolvido no Amapá o credenciou
a vir para o Acre, onde começavam a eclodir conflitos
agrários de toda ordem. Martins retornou ao Estado
no momento em que também chegara ao governo Ge
raldo Gurgel de Mesquita. Era um período em que o
comércio de terra era bastante intenso.

'Quando cheguei, a cidade da minha memória
estava desfigurada. A cadeia tinha se tornado um ho
tel de forasteiros, políticos e fazendeiros que estavam
chegando. O Bar Cinelândia era o encontro deles para
fazer negócios. Até o cardápio foi modificado para
atendê-los', relembra.

Sem experiência em cobrir conflitos, foram esses
os pontos escolhidos por Élson Martins para colher in
formações. Tudo era feito com muita cautela porque o
poder de fogo de quem estava chegando era grande.

Mas o trabalho do correspondente foi até certo
ponto facilitado pela mudança do governo, que tinha
uma concepção diferente do anterior Wanderley Dantas.
Mesquita pôs freio na especulação de terra e passou a
respeitar as tradições e os costumes locais. Uma das
suas primeiras providências foi mandar fazer um levan
tamento sobre os índios acreanos, que praticamente
estavam sendo dizimados pelos novos ocupantes_

'Se o Mesquita não tivesse sido governador, o
Acre teria sido outro. Provavelmente estaríamos iguais
ou piores que Rondônia', acredita.

Além de Geraldo Mesquita, Martins credita gran
de parte da resistência à chegada do coordenador
da Confederação dos Trabalhadores em Agricultura
(Contag), João Maia, ao Estado, que conseguiu mobi
lizar os trabalhadores de forma a resistir à invasão. O
jornalista também destaca atuação da Igreja Católica,
por meio do bispo dom Moacir Grechi, que incentivou
as Comunidades Eclesiais de Base.

_________________~ ......._ ....._,..,iW~ '""_..__~ ._.. I\MIIII , .,.".......~...',"" .....__
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'Eu exerci () papel social da imprensa. Na medida
em que fui tomando conhecimento dos conflitos, minha
origem amazônica juntou-se com a minha ideologia e
veio um forte sentimento de indignação', salienta.

E foi trabalhando num grande jornal, enviando
matérias diariamente, que Martins ajudou o governa
dor Mesquita a se convencer de que toda a estrutura
do poder estava comprometida.

O Acre, segundo ele, era formado por juízes
querendo ser fazendeiros, advogados querendo levar
dinheiro em transações e políticos conservadores acre
ditando que o progresso era somente aquilo.

'Não tinha imprensa do lado do movimento de
acreanidade. Ojogo erapesado. Até eu recebi propos
ta indecorosa dI;) um fazendeiro que me ofereceu uma
casa na Habitasa. É cla.ro que recusei' , revela.

A situação chegou a tal ponto que o próprio jor
nalista, durantE! conversa com um advogado de fa
zendeiros, admitiu que eles tinham vencido porque
conseguiram a~) melhores terras, as melhores casas
e dinheiro suficiéríte para manipular da forma que bem
quisessem. Mas, resignado, o advogado respondeu:
'Só iremos tero poder quando a gente puder contra
tar e demitir', CurioSamente, nunca um não-acreano
venceu eleição paragovernador.

Nova cultura - 'Hoje, o jornalista ainda tem receio
de uma nova cultura introduzida por pessoas que che
gam e não se inserem na alma do acreano. Ele acre
dita que aqueles qUe chegam jamais terão o espírito
de acreanidade porqüetêm uma outra concepção do
que é desenvoh,lirne'nto.'Se você olha para um quintal
e não tiver árvore, não é de atreano', ensina.

Para Élsoh Martins, arnigração vivida hoje no
Acre se ampliou com dutrosl3.trativos baseados em
uma visão política de desenvolvimento capitalista. Na
sua avaliação, não é o Governo da Floresta que está
atraindo novas pessoas, mas éo tecnicismo exigindo
cada vez mais'nomundo globalizado.

'o que existe atualmente é um confronto de sa
beres. Quem chega, ensina e aprende.'

Ser acreano virou virtude'
No Acre desde 1978, o presidente da Federação

da Agricultura do Acre, Assuero Doca Veronez, diz que
o estímulo ao atreál1ismo pressupõe alguma rejeição
a quem não é acreano. Segundo ele, isso estimula um
preconceito inaceitável contra pessoas que, como ele,
saíram do seu Estado natal para construir a vida e criar
os filhos no Acre.

'É extremamente constrangedor que nos colo
quem como estrangeiros', reclama.

Paulista nascido em Ribeirão Preto, Veronez con
siderada estranho que o fato de ser acreano tenha vi
rado virtude e qualidade, com pessoas que tentam se

promover e se qualificar ressaltando esse fato, princi
palmente nos embates políticos. 'Parece-me que isso
ficou mais fortalecido em 1990, quando houve a can
didatura do engenheiro Rubem Branquinho', diz.

Representante de uma categoria tida como a
grande vilã na década de 70, Veronez argumenta que
os pecuaristas vieram porque foram convidados para
implantar uma atividade econômica nova em substi
tuição ao extrativismo falido.

Segundo ele, as reações contrárias foram provo
cadas e estimuladas por segmentos políticos, que se
posicionaram contrários ao que foi classificado de in
vasão dos paulistas. 'Embora pareça natural, é um fato
inusitado brasileiros tentando impedir que brasileiros
se estabeleçam em terras brasileiras', salienta.

Apesar de reconhecer que hoje há uma rela
ção mais respeitosa, Veronez admite que ainda há
um preconceito e uma.xénofobia muito grande contra
quem chega ao Acre. Segundo ele, embora haja ma
nifestações públicas t;rmaisem favor de quem vive
há muito tempo no Estad<>, elas parecem muito pouco
sentimentais.

'Trouxemos, além das nossas famílias e recur
sos, uma atividade nova, que, apesar de todas as
críticas, é a principàl atividade econômica e a maior
geradora de emprego. Além disso, pusemos na mesa
dos acrea.nos a carne de melhor' qualidade e a mais
barata do Brasil.'

Para boliviano, o Acre é o Brasil inteiro
Juan Luiz Juarez Ponce, 43, deixou a cidade

boliviana de Cochabamba em 19a2. Queria realizar o
sonho de chegar à índia para praticar yoga. Não pas
sou de Rio Branco, onde trabalha como eletricista de
automóvel, nobairro'Conquista.

Depois de todos esses anos; Juan já não se sente
um audaz estrangeiro. Recentemente deu entrada no
processo de natUra.lização bra~ileira e diz que o sonho
de ir à [ndia ,se conG;retizoü, espiritualmente, porque o
mundo está no seu interior.

Pai de umáfilhélde 18 anos, ele amplia a impor
tância da terra otldeviv~, q:uando diz que não precisa
sair do Estado para conhecer novos lugares. Para ele, a
realização plena.érnorar aqui porque o 'Acre é o Brasil
inteiro, haja vista que é a Uhião de muitos Estados'.

Desembargador defende a vinculação de Eucli
des da Cunha à história

Apaixonado pela história do Acre, o desembar
gador Arquilau de Castro Melo, 52, pode ser definido
como um 'acreanólogo' .Estudante atento a tudo que
diz respeito ao Estado, ele:também destina boa parte
do seu tempo a ministrar palestras nas escolas públi
cas e particulares. 'Eu converso bastante com o povo



59518 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

e percebo que até hoje a migração nordestina está
muito viva entre nós', afirma.

Castro Melo diz que o acreano é um nordesti
no e que no Ceará é possível ele se ver no espelho.
Essa imagem refletida também pode ser vista durante
as palestras que faz na periferia, quando as crianças
participam mais ativamente do que nas escolas parti
culares, onde a descendência é diferente.

'Na periferia é onde ainda estão nossos ante
passados contado a história para os filhos e netos',
acredita.

Relembrando os conflitos agrários do início da
década de 70, o desembargador afirma que o acrea
no e sua história foram colocados em xeque, mas foi
possível reagir graças ao fortalecimento do acreanis
mo naquele período.

O desembargador enxerga uma migração silen
ciosa nos últimos anos. Mas o governo continua traba
lhando com profundidade o discurso da acreanidade
a seu favor e a favor da sociedade.

'Apesar desse sentimento forte, não discrimina
mos ou excluímos ninguém. Na maioria das vezes,
quem chega adere a esse sentimento', destaca.

Mas Arquilau de Castro Melo acredita que o acre
ano não pode perder o foco da sua história para que
possa se entender e se conhecer. Segundo ele, é pre
ciso mergulhar nas raízes da sociedade para enten
dê-Ia. 'Quando abrimos os olhos, as primeiras coisas
que vemos são o rio e a floresta. Essas são as nossas
referências."

Arquilau de Castro Melo diz que é apaixonado
pela história do Acre e pela saga dos antepassados
que conseguiram tornar o então território federal na
segunda maior potência econômica do Brasil, ficando
atrás somente de São Paulo, nos tempos áureos da
borracha.

Segundo o desembargador, se os antepassados
conseguiram essa proeza, é possível à atual e às futu
ras gerações também tornarem um Acre independente
econômica e socialmente.

Castro Melo faz questão de lembrar que a história
acreana ainda não deu a devida importância a Eucli
des da Cunha. Segundo ele, o autor de 'Os Sertões',
que veio ao Acre em 1905 para definir os nossos li
mites também deve ser reverenciado como é Plácido
de Castro.

'Euclides da Cunha é o nosso sociólogo. Ele
acompanhou os nordestinos na Batalha de Canudos.
Depois veio ver a situação desses mesmos nordesti
nos na Amazônia.'

Euclides da Cunha deixou incompleto o livro 'Pa
raíso Perdido', sobre a viagem que fez ao Acre.

A árvore genealógica do Acre está viva

O baiano Antônio Alcântara, 51, chegou ao Acre
em novembro de 1987. Veio a convite do jornalista How
Campos, depois de ter passado por São Paulo e Ma
naus. Fez a viagem da capital amazonense de ônibus,
enfrentando todos os tipos de dificuldades no caminho.
Em Rio Branco, foi acomodado e, em menos de uma
semana. estava trabalhando.

'Vivi em São Paulo quase 10 anos. Aquela cidade
só respeita quem respeita ela', destaca.

No Acre, Alcântara não só trabalhou. Ele casou,
separou e da união nasceu o filho Augusto César. 12.
'O Acre tem uma coisa interessante: você tem passado.
A árvore genealógica do Estado está viva', salienta.

Ao tempo que destaca a história viva dos acre
anos, Alcântara, que se define como multimídia, faz
severas críticas ao comportamento das pessoas que
moram em Rondônia, Amazonas e Roraima, a quem
acusa parecer ter vindo de outro planeta. 'É um pessoal
que parece ter surgido do nada', ironiza.

Como muitos que viajam para o Acre, Alcântara
revela que não veio para ficar. Sua intenção era ga
nhar dinheiro e fazer o caminho de volta. Ele confessa
que realmente foi embora várias vezes, mas sempre
voltou.

Sua identificação com o Acre e com seu povo co
meçou efetivamente quando foi convidado pelo depu
tado Ronald Polanco (sem partido) para fazer uma
viagem aos seringais da região do Alto Acre.

'Foi ali, velho, que eu vi o tanto que as pessoas
se deram bem em cima da miséria dos seringueiros.
Fiquei revoltado ao saber que enquanto eles moravam
em taperas, foram construídas mansões com o suor dos
seus rostos e com os calos das suas mãos', relata.

A indignação também é dirigida às pessoas que
fizeram do Acre o trampolim para o enriquecimento lí
cito e ilícito. Na sua avaliação, não são apenas os que
vêm de fora que maltratam o Acre. 'Têm muitos acre
anos que também fizeram mal à sociedade e foram
levados pela maior invenção da sabedoria popular: a
balsa para Manacapuru. Só tenho a dizer que não irei
nela porque amo o Acre.'

A luta pela preservação da cultura indígena
O resgate das tradições e da cultura indígena

do Acre está sob a responsabilidade da Organização
das Mulheres Indígenas. A vice-presidente da entida
de é Edna Shanenawa, 29, que nasceu Phkãshaya,
mas teve seu nome modificado porque o cartório não
fez o registro.

Phkãshaya significa 'árvore bonita'. E é pelo di
reito de também poder registrar seus filhos com os
nomes tradicionais da aldeia que as mulheres lutam.
'Algumas etnias perderam sua tradição e seu próprio
idioma. Temos que lutar contra isso', defende.
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Edna relembra que os brancos foram os res
ponsáveis pela perda da tradição, quando impuseram
leis que quase sempre contavam com a influência de
padres.

'Hoje a gente põe o nosso nome nos filhos por
que exigimos nossos direitos, apesar de os cartórios
não quererem mgistrar'.

Os filhos de Edna têm nomes inspirados na na
tureza. Fare é sol, Yâka é igarapé, Maya é terra boa e
Wahê é pupunha.

Mas a luta de organização não se resume à de
fesa do idioma e do direito de pôr nomes nos filhos.
As mulheres também querem incentivar o trabalho no
artesanato, na medicina tradicional e na revitalização
da cultura materna.

Esse trabalho conta com o apoio do governo
do Estado, por meio da Secretaria Extraordinária dos
Povos Indígenas, que trabalha paras fortalecer as 14
etnias existente:s no Acre.

'Já fomos bem poucos, mas hoje, o meu povo
conta com 500 'famílias. Ternos certeza de que o for
talecimento da nossa cultura é o fortalecimento da
cultura acreana:

Acreanismo é só propaganda, diz estudante
Desempregado, apesar de ter deixado currículo

em vá-rios órgüos públicos, o estudante do segun
do período de jornalismo do lesacre Fábio de Sou
za Pontes, 19 i acredita que o acreanismo é somente
uma onda alimentada pela propaganda do governo
estadual,· 'que n~ssuscitou a história para se dar bem
e fazer história'.

Para o estudante, essa acreanidade não é pos
sível de ser encontrada principalmente na periferia,
onde as dificuldades sociais enfrentadas pelas famí
lias impedem que haja uma visão romântica da Revo
lução Acreana.

'Essa revolução eles fazem todo dia para sobre
viver em meio àl total falta de condições', argumenta.

Fábio diz que não há qualquer interesse dos
moradores da periferia pela saga heróica porque são
pessoas desamparadas pelo poderpúblico. Segundo
ele, para haver patriotismo é necessário que a pátria
faça a sua partE~, e ela não faz.

O estudante também questiona se o Acre é para
os acreanos ou para quem chega dos outros Estados.
Ele sustenta o questionamento dizendo que basta uma
pessoa chegar com o diploma obtido fora do Estado
que logo arranja emprego em órgãos públicos.

'Eu mesmo deixei o currículo em vários locais e
nunca fui char:nado'. reclama.

As reclamações de falta de oportunidade vão
encontrar eco na estudante de Serviço Social Luziane
Ramos dos Santos, 37. Formada em Ciências Biológi-

cas na Universidade Federal do Acre, ela está fazendo
a segunda faculdade na expectativa de que consiga
arranjar um emprego público.

'Dei aula na rede pública, mas sempre com con
trato provisório. Mas estou estudando Serviço Social
porque a gente sempre tem esperança', diz.

Luziane revela que já prestou vários concursos
públicos, mas não obteve sucesso. Ela não culpa nin
guém pelos insucessos. Diz apenas que estudou pou
co. Sobre as pessoas que chegam ao Estado e logo
conseguem uma colocação no mercado do trabalho,
analisa: 'Eles vêm aqui atrás de oportunidades que
não têm onde nasceram"',

Sr. Presidente, como observado, o articulista
sintetiza em belas palavras a miscigenação de raças,
valores e sentimentos que formam esse belo conceito
de acreanidade.

Hoje, Sras. e Srs. Deputados, o Acre está em
franca ascensão nas ações de desenvolvimento sus
tentável, na valorização da sua cultura e na atenção
especial aos que dedicam suas vidas para construir
um melhor dia para as gerações futuras.

Muito obrigada.

o SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)-'- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, toda vez. que um ato de violência de grande
repercussão a.contece no Rio de Janeiro, ouvimos e
lemos as mais v~riadas observações sobre a situação
de insegu~ançaJ)o,Estado,notadamentena capital,
quase todas atribuindo ao papel dos seus administra
dores as razões dos acontecimentos. Geralmente, não
importa quem 'esteja conduzindo administrativamente o
Estado, a respol1sal:>ilidade é a ele atribulda, como se
a situação do Riodê Jaheironão fosse diferente da do
restante do Paí$,.dasgr~ndescidades brasileiras.

O~io deJân,~iro, cÓ~o já dissemos repetida
mente desta. tHbuna, é a,:>rincipal porta tle entrada e
saída doBrasii. Errds histó!-icos do passado criaram na
capital flulT1inens~ uma situação de fato preocupante e
de difícilcbrreção. Aindaquenãopossamos fechar os
olhos ao pass~do,também não resolverá as dificuldades
enfrentadas ~elos cida.dães cariocas apenas a troca

I: ,

de farpas entre os Gover'nos Estadual e Federal, que
sempre ocorre em seguida'a alguma tragédia.

O Rio precisa da U1':Jiâo de todos: de seus ad
ministradores e do Governo Federal. O trabalho con
junto é a única forma de conter a escalada do crime
organizado, que desafia a autoridade pública e afron
ta a sociedade. Sociedade esta que paga impostos
para ter segurança, para ter assegurado plenamente
o direito constitucional de ir e vir. O que o Rio menos
precisa, no combate à segurança, é de oportunismo
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ou de farpas políticas que nada somam aos anseios
de seus cidadãos.

Uma cidade que atrai turistas do mundo inteiro,
que tem uma cultura das mais ricas do País, que tem
um povo trabalhador como em qualquer parte do Bra
sil, merece tratamento diferenciado porque a situação
que vive é diferenciada. O Rio não produz drogas, não
produz armas. Mas sofre drasticamente as conseqü
ências do crime organizado porque, até hoje, não se
conseguiu a tão sonhada integração das forças esta
duais e federais no combate ao crime.

Enquanto isso, seus moradores sofrem, sendo
vítimas de seguidas tragédias anunciadas. O Governo
Federal precisa olhar o Rio com outros olhos, assu
mindo sua responsabilidade no combate ao tráfico de
armas e de drogas que resulta no fortalecimento do
crime organizado. Enquanto essa possibilidade não
se efetivar, o Rio continuará à mercê de quadrilhas
cada vez mais ousadas e poderosas. E isso não será
ruim apenas para o Rio. É ruim também para a ima
gem do Brasil.

Muito obrigado.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Badu Picanço PL
Coronel Alves PL
Davi Alcolumbre PFL
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMDB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Eduardo Valverde PT
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Antenor Naspolini PSDB
Antonio Cambraia PSDB
Eunício Oliveira PMOB
João Alfredo PSOL
José Linhares PP
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PSDB

____________________........_~ , ....._n~_~-"·
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Mauro Benevides PMDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Nazareno FontE!les PT
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Iberê Ferreira PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO·

Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PL
Jorge Gomes PSB
José Mendonça Bezerra PFL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT

José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
José Carlos Araújo PL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PSC
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano PP
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Ana Guerra PT
Aracely de Paula PL
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PSB
Cleuber Carneiro PTB
Dr. Francisco Gonçalves PPS
Gilmar Machado PT
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PSB
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PSB
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Paulo Delgado PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
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Sérgio Miranda PDT
Vadinho Baião PT
Total de MINAS GERAIS 24
EspíRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Manato PDT
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PL
Chico Alencar PSOL
Deley PSC
Dr. Heleno PSC
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSB
José Divino PMR
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PPS
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL
Reinaldo Gripp PL
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Amauri Gasques PL
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDS
Arnaldo Faria de Sá PTS
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Edinho Montemor PSS
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Fernando Estima PPS

IIdeu Araujo PP
Ivan Valente PSOL
Jamil Murad PCdoB
João Batista PP
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTS
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Orlando Fantazzini PSOL
Roberto Gouveia PT
Salvador Zimbaldi PSB
Silvio Torres PSDB
Vanderlei Assis PP
Walter Barelli PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Pedro Canedo PP
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PL
Sérgio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDS
Alex Canziani PTB
Chico da Princesa PL
Cláudio Rorato PMDB



Dezembro de 200!5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59523

Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PSDB
(ris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PP
Vitorassi PT
Total de Paran~í: 12

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja. PPS
Ivan Ranzolin PFL
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PIV1DB
Paulo Bauer PSDB
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 11

FIlO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Eliseu Padilha PMDB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PSOL
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcísio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PFIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presenl;a registra o comparecimento de 258
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRIESIDENTE (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) - So
bre a mesa requerimento de inversão de pauta no
seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, que a pauta da presente Sessão seja apreciada
na seguinte ordlem:

1. PEC nº 07/03 (item 1)
Renumerando-se os demais itens.
Sala das sessões, 7 de dezembro de

2005. - Maurício Rands, PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ.Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, esse requerimento foi assinado
pelo Deputado Maurício Rands.Estou no exercício
da Liderança e compreendo que, regimentalmente,
há problemas no requerimento que solicita a inversão
de pauta, mas faço um apelo aos demais Líderes. O
requerimento foi apresentado no intuito de que pos
samos construir um acordo que permita a aprovação
e a inversão de pauta para podermos atender a essa
enorme expectativa dos agentes de saúde, que éstão
ansiosos para que votemos a PEC nestasemana - se
possível. no dia de hoj~.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Fernando de Fabinho.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) .:- Sr. Presidente, re
gistro que a Minoria e também o PFL são a favor do
requerimento. para qUe tenharryos a oportunidade de
apreciar cOrno prirneiro item a PEC que trata dos agen
tes comunitários de saúÔe.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mais
alguma Lideré\nça desejaencarninhar ~ votação?

O SR. JOSÉCAR~OS ARAÚJO (PL-BA. Pela
ordem. Sem r~visãododrador.}"": Sr. Presidente, nós,
do PL, também somos favoráyeis ao' requerimento,
mas chamo a atenção para o quoru~. Se tentarmos
votar a matéríaagora,.sem qudrilm, haverá o risco de
a PEC ser derrubada. O rnon1emto é ruim. Por isso,
faço um apelo para;queaguar8emos .maior quorum,
à tarde, afim de. qUe possamos votar a PEC que trata
dos agentes comunitários desaúdê. Ela é essencial,
sem dúvida alguma. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PPS?

O SR.FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
somos a favor da inversão, mas chamamos a atenção
para o quorum. Precisamos ter 308 votos a favor para
aprovar a PECo Se começarmos a votar com este qu
orum, não vam~s aprová-Ia, o que será pior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência discutiu a matéria para dar uma satisfa
ção aos agentes comunitáfiosde saúde e total apoio
a eles. São mais de200 mil trabalhadores que, com o
seu trabalho, contribuem décisivamente para que as
doenças sejam evitadas e melhore a condição de vida
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do povo brasileiro, sobretudo daqueles que residem no
campo, mais sofridos e necessitados. Mas, regimen
talmente, não cabe a inversão de pauta.

A Presidência, então, não acolhe o requerimento.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço uma in
dagação: na próxima sessão, em que status da pauta
estará colocada essa PEC?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai
estar na pauta seguinte. V Exa. pode ficar tranqüilo. O
Deputado Luiz Sérgio também é favorável a que ela
venha. S.Exa. também já disse isso.

O SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, reconheço que, do
ponto de vista regimental, VExa. está coberto de razão.
Ao fazer uso da palavra inicialmente, VExa. disse que
havia problemas regimentais e que só seria possível
a inversão mediante amplo acordo. Como há preocu
pação, inclusive daqueles que são favoráveis à PEC,
com a questão do quorum, penso que é prudente nós
nos ampararmos no Regimento Interno e assim reti
rarmos o requerimento de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Te
mos de considerar também que com o quorum de 265
Srs. Deputados não podemos dar início à votação de
uma PECo O quorum mínimo exigido é de 308 Srs.
Deputados.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. tem
razão. É bom explicar a necessidade de 308 votos a
favor dessa PECo Só temos 265 presentes. Então, se
ria um desperdício. V Exa. está protelando o início da
votação exatamente para contribuir, para que ela seja
votada na sessão seguinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 5.524-C, DE 2005
(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.524-C, de 2005, que dispõe sobre
a instituição de concurso de prognóstico
destinado ao desenvolvimento da prática
desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse
concurso, o parcelamento de débitos tri
butários e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família pela
aprovação deste, com emendas, e pela re
jeição do de nº 5.541/05, apensado, e das
Emendas de nºs 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,
13 e 14, apresentadas em Plenário, e pela
aprovação parcial das de nºs 5 e 7 (Relator:
Deputado Dr. Francisco Gonçalves); da Co
missão deTurismo e Desporto pela aprova
ção deste, com emendas, e pela rejeição do
de nº 5.541/05, apensado, e das Emendas de
nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário (Re
lator: Deputado Marcelo Guimarães Filho);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, do
de nº 5.541/05, apensado, das Emendas de
nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário, com
subemenda às de nºs 5 e 7, e das Emendas
de nºs 1 a 3, adotadas pela Comissão de
Turismo e Desporto, com subemenda à de
nº 3 (Relator: Deputado Dr. Rosinha). Pen
dente de parecer da Comissão de Finanças
e Tributação.

Tendo apensado o PL nº 5.541/05.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a VExa., nos ter
mos do inciso VI do art. 117, combinado com o
item 1. alínea "a", inciso I, do art. 101, do Regi
mento Interno, a retirada do PL nº 5.524/05,
que "dispõe sobre a instituição de concurso de
prognóstico destinado ao desenvolvimento da
prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse con
curso, o parcelamento de débitos tributários e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e dá outras providências".

Sala das sessões, 7 de dezembro de
2005. - Silvio Torres, PSDB.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar favoravelffil:mte à matéria, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALIBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Silvio Torres vai encaminhar em nome do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Silvio Torres, para
falar a favor do !requerimento.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
compreendemos a ansiedade de muitos clubes de fu
tebol, que hoje passam por dramática crise financeira,
estão realmente atolados e depositam na Timemahia
a esperança de solução para esse problema.

Conheço alguns desses clubes. Eles me relata
ram com detalhes a sua situação. Não sou insensível
a isso, absolutamente. Ninguém que goste do futebol
brasileiro e quer vê-lo deslanchar, desenvolver-se e
modernizar-se poderá ser contra uma ajuda aos clubes.
Mas, infelizmente; Sr. Presidente, Sras. eSrs. Depu
tados, o caminho até agora trilhado para S'oliJção dos
problemas desses clubes e do futebol brasileiro de
forma geral não parecesero'mais adequa.do.

O projeto daTimemariia veio originalmente para
esta Casa em Idrma de medida provisória - porém,
discutida apenas no Palácio do Planalto com represen
tantes do Clube'. dos 13. Desconheço que,esse projeto
tenha sido discutido nestaCása, entre as bancadas ou
na Comissão de Turismo é Desporto, órgão que deve
tratar do assunto; Ademais, chegou aqui em meio ao
tumulto de finalização de votação do primeiro semes
tre. Lamentavelmente, o projeto não prbsperbu, porque
não houve diálogo.

O Governo retirou a medida provisória e a trans
formou em projeto a ser votado em regime de urgên
cia, assinado pélo nobre Deputado Pedro Canedo, que
praticamente repetiu todos os artigos da MP do Time
mania. Esse projeto também, infelizmente, não passou
por discussão. mais ampla, por negociação.

Independentemente do esforço de alguns Relato·
res, mais espeóialmente do Deputado Moreira Franco,
o projeto não atirigeos objetivos para que possamos,
aproveitando este momento tão importante, promover
uma reorganização no futebol brasileiro.Do jeito que
está, não vai durar muito tempo o fôlego para criação
dessa loteria. I\pesar da sua impqrtância para alguns
clubes, ela não irá salvar o futebol brasileiro.

Tenho acompanhado de perto o trabalho do Depu
tado Moreira Franco. S.Exa. vai apresentar o relatório
final, onde está contido o mérito do projeto. Houve
avanços, ainda 'que tímidos.

Por esta razão, apresentei requerimento. Ou seja,
quero mais tempo para que possam ser dados outros
passos mais importantes e definitivos, ainda não de
monstrados no relatório.

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à re
tirada de pauta do projeto de lei e espero contar com
o apoio dos demais Parlamentar~s.

Tenho absoluta convicção de que, se houver
mais tempo, iremos avançar mais.Caso contrário, será
muito difícil' estabelecer o consenso necessário para
aprovação do projeto da Timemania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Presidente Aldo Rebelo costuroU o entendimento, vi
sando votar matérias importantes para o País. Comu
nicou-me S.Exa. que houve acordo para retirada do
primeiro item da pauta.

O SR; FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

OSR.'FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela
ordem.SelTlrevisão do orador.) -Sr. Presidente, o PP
não foi ouvido. Se for aprovada airefirada, eu, na con
dição di3Viçe::.Líder, vou pedir vefificação.

'. '.. ' , • I

OSR ..MENDESRIBEIROFILHO:'" Sr. Presiden-
te, peço a. palavra pela ordem.

OSR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a pálavra.

OSR.,MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela 6rdem.Serrrrevisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço á Casa que, porfavo'r, avalie este momento. O
projetada T:itnerTlahia é extrkrnamente importante para
todas as bam::adas e paraasOciedade.

I-Iáo :compromissó do Pre~idente da Casa de
que o projeto 'da TimelllarÜa seriÍ o primeiro item da
Ordemdo Dia, atarde.Ess'eint~rvalo entre a retirada
e a inclusão é unicainente!para buscarrnos o acordo.
Ressalto q'ue oacordoé~e int~resse do Relator e
das partes.

Sr. Presidente, temos interesse em votar o projeto
da Timemania, mas só cbncordaremoscOm a retirada
se o prójeto retornar comO! pri~eird item da pauta de
hoje àtarde.

aSR. PRESIDENTE; (Inocêncio Oliveira) - No
bre VicecLíder, amigo pessoal, Deputado Francisco
Dornelles, que responde pela Liderança do PP neste
instante, como eu disse, o Presidente Aldo Rebelo
costurou o entendimento para que o Projeto de Lei
nº 5.524, sobre a Tirnemariia, seja o primeiro item da
pauta da sessão da tarde.

Aproveitaremos esse período até o início da Or
dem do Dia à tarde para costurarmos amplo entendi
mento, que permita a aprovação do projeto. Enquanto
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isso, votaremos outras matérias em que já há con
senso.

Faço este apelo ao ilustre Deputado Francisco
Dornelles, com o compromisso de que o projeto da
Timemania será o primeiro item da pauta da sessão
da tarde.

Tem V.Exa. a palavra, ilustre Deputado Francis
co Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tou de acordo. Não formularei pedido de verificação
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de retirada.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão do orádor.) - Sr. Presidente, somos favoráveis
ao requerimento apresr")tado pelo nosso partido.

Entendemos que essa matéria só poderá ser vo
tada se houver acordo ou conflito. Nesse caso, Maioria
e Minoria decidirão no voto.

Faremos todos os esforços e usaremos todos os
elementos regimentais para evitar que se aprove o pro
jeto, se não houver acordo. Queremos deixar isso claro.
Se a matéria for colocada em votação à tarde e houver
acordo, tudo bem. Votaremos em qualquer momento,
desde que haja acordo. Não havendo, tomaremos as
mesmas medidas que acabamos de tomar.

É importante que a Mesa e o Presidente, que
elaboram a pauta da Ordem do Dia, saibam qual é a
intenção do partido.

Votamos favoravelmente ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
A matéria sai da pauta e será o primeiro item da

pauta da sessão da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Deley.
O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero fazer apenas um registro sobre a Timemania.

Respeito aqueles que são contrários à matéria,
mas lembro aos Srs. Parlamentares, principalmente
aos que são contra a aprovação desse projeto de lei,
que os clubes de futebol vivem um momento muito
delicado.

Parabenizo o Governo pela proposta. Ela vai aju
dar muito os clubes. Tenho dito a vários Parlamentares

que não iremos conseguir resolver os problemas dos
clubes com a Timemania. Na verdade, vamos dar-lhes,
digamos assim, um Tylenol para baixar a febre, nessa
grave crise que enfrentam.

Sou a favor da transformação dos clubes em em
presa, à sua modernização. Também sou favorável à
urgência para votação da matéria. É preciso criar um
realinhamento fiscal para ajudar os clubes que passam
por um momento delicadíssimo.

Se ficarmos apenas na discussão, daqui a pou
co não vai adiantar mais qualquer outro tipo de ajuda,
porque os clubes já estarão falidos.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 2.

PROJETO DE LEI N2 4.142-B, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n24.142-B, que dispõe sobre o ensino
na Marinha; tendo pareceres: da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal pela aprovação, com emenda (Relator:
Deputado Pastor Frankembergen); e da Co
missão de Educação e Cultura pela apro
vação deste e rejeição da emenda adotada
pela Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (Relator: Deputado Colom
bo). Pendente de pareceres das Comissões:
de Finanças eTributação; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Finanças e Tributação, ao ilustre Depu
tado Francisco Dornelles. (Pausa.)

Concedo a palavra, para oferecer parecer ao
projeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao
ilustre Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (pTB-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
examinamos o projeto e o consideramos perfeitamente
legal, com redação perfeita. A Casa pode aprová-lo.

O nosso voto é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra. para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
ao ilustre Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, somos pela constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa do projeto e, no mérito, por
sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
oradores inscritos.

________________________-------...."..,--...... ..~""l,~~~~1
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bar
ros. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando
Coruja. (Pausa.) Desiste.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pastor
Frankembergen. (Pausa.) Desiste.

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a emenda adotada pela Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional.

EMENDA

Emenda o art. 5° do Projeto de Lei nº 4142/2004
que dispõe sobre o ensino da Marinha.

"Art. 5º ..
Parágrafo único. Fica assegurada a equi

valência dos cursos do SEN, quanto aos seus
níveis e modalidades, de acordo com as nor
mas fixadas pelos sistemas de ensino, confor
me disposto na regulamentação desta lei".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O pa
recer da Comissão de Relações Exteriores foi favorável
e o da Comissão de Educação foi contrário.

O SR. FEBNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FEBNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Exa. que mE~ esclareça qual das 2 emendas está
sendo posta em votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Só
há uma emenda: a' da Comissão de Defesa Nacional.
A outra emenda não foi aprovada pela Comissão; por
tanto, não sera vot~da.

O SR. NELSpN MARQUEZELLI- Sr. Presiden
te, trata-se da f'lejeição das emendas e da aprovação
do projeto pela lei original.

O SR. FEIRNÁNDO CORUJA - Sr. Presidente,
VExa. pode faz<er a leitura da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
so a ler a emenda:

"Art. 5º .
Parágrafo único. Fica assegurada a equi

valência dos cursos do SEN, quanto aos seus
níveis e modalidades, de acordo com as normas
fixadas pelos sistemas de ensino". (Conforme o
disposto na regulamentação desta lei.)

O SR. COLOMBO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLOMBO (PT-PR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de prestar
um esclarecimento. Fui Relator dessa emenda na Co
missão de Educação e Cultura. À época, meu parecer
- acompanhado pela Comissão - fo i pela rejeição, mas
não por dela discordar quanto ao mérito.

Ocorre que a LDB, nossa lei maior da educação,
permite, dentro do ensino nacional, o reconhecimento
automático pelos sistemas estaduais. Conforme o dis
posto, para entrar em vigor, a presente lei precisa de
regulamentação - absolutamente desnecessária. Se a
Casa demandar essa regulamentação, teremos proble
ma para colocar em prática o ensino na Marinha.

O projeto, por siSé,é decisivo.
O SR. PASTOR FRAN KEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. apalavrél,.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer umareformulação. Acato a retirada da emen
da, porque na realidade ela não trará nenhuma mudança.
Assim,póderemos votar,o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Inbcêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que forem a favor da emenda perma
neçarncomose encontram, os que forem contrários
levantem o braço. (Pausa.)

REJEITÀDA AEMENDA.
d SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação 6 Projeto de Lei nº 4.142, de 2004.

d Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º O ensino na Marinha obedece a proces
so contínuo e progressi~ope educação, com carac
terísticas. próprias, constantemente atualizado e apri
morado, desde a forrriaç'ão initial até os níveis mais
elevados de qualificaçãd, visando prover ao pessoal
da Marinha o conhecimehto básico, profissional e mi
litar-naval necessário ao cumprimento de sua missão
constitucional.

Parágrafo único. Atendidos os aspectos que lhe
são peculiares, o ensino na Marinha observa as dire
trizes e bases da educação nacional, estabelecidas
em legislação federal espeGífica.

Art. 2º O ensino na Marinha baseia-se nos se
guintes princípios:
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I - integração à educação nacional;
11- pluralismo de idéias e de concepções

pedagógicas;
111 - garantia de padrão de qualidade;
IV - profissionalização contínua e pro

gressiva;
V - preservação da ética, dos valores

militares e das tradições navais;
VI - avaliação integral e contínua;
VII - titulações próprias ou equivalentes

às de outros sistemas de ensino; e
VIII - efetivo aproveitamento da qualifi

cação adquirida, em prol da Instituição.

CAPíTULO II
Do Sistema de Ensino Naval

Art. 3º A Marinha mantém o Sistema de Ensino
Naval- SEN, destinado a capacitar o pessoal militar
e civil para o desempenho, na paz e na guerra, dos
cargos e funções previstos em sua organização, nos
termos desta lei.

Art. 4º O SEN abrange diferentes níveis e moda
lidades de ensino. finalidades de cursos e estágios, e
estabelecimentos de ensino.

Parágrafo único. O SEN poderá ser complemen
tado por cursos e estágios julgados de interesse, con
duzidos em organizações extra-Marinha. militares ou
civis, nacionais ou estrangeiras, conforme regulamen
tado pela Marinha.

Art. 5º Quanto ao nível e à modalidade, o ensino
proporcionado pelo SEN terá, em conformidade com a
legislação que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, correspondência com:

I - a educação básica, no que se refere
ao ensino médio;

11 - a educação profissional; e
111 - a educação superior.
Parágrafo único. Fica assegurada a equi

valência dos cursos do SEN, quanto aos seus
níveis e modalidades, de acordo com as nor
mas fixadas pelos sistemas de ensino.

Art. 6º O SEN. por intermédio de cursos e está
gios de diferentes finalidades, proverá os seguintes
tipos de ensino:

I - ensino básico destinado a assegurar
a base humanística e científica necessária
ao preparo militar e ao desenvolvimento da
cultura em geral:

11 - ensino profissional destinado a pro
porcionar a habilitação para o exercício de fun
ções operativas e técnicas e para a realização
de atividades especializadas; e

'--------------

111- ensino militar-naval destinado a de
senvolver as qualidades morais, cívicas e físi
cas, assim como para transmitir conhecimentos
essencialmente militares e navais.

Art. 7º Para atender ao seu propósito, o SEN é
constituído pelos seguintes cursos:

I - para o pessoal militar:
a) preparação de aspirantes visa ao pre

paro e seleção de alunos para acesso aos
cursos de graduação de oficiais;

b) formação de oficiais visa ao preparo
para o desempenho dos cargos e o exercício
das funções peculiares aos graus hierárquicos
iniciais de quadros e corpos específicos e para
a prestação do serviço militar inicial;

c) formação de praças visa ao preparo
para o exercício das funções peculiares aos
graus hierárquicos iniciais dos círculos a que
se destinam e para a prestação do serviço
militar inicial;

d) graduação de oficiais visa ao preparo
para o desempenho dos cargos e o exercício
das funções peculiares aos graus hierárquicos
iniciais de quadros e corpos específicos:

e) especialização destinado à habilitação
para o cumprimento de tarefas profissionais
que exijam o domínio de conhecimentos e
técnicas específicas;

f) subespecialização destinado à prepara
ção do pessoal selecionado para desempenho
em setores restritos da Marinha, que exigem
aptidões ou habilitações complementares às
que são conferidas pela especialização;

g) aperfeiçoamento destinado à atualiza
ção e ampliação de conhecimentos necessá
rios ao desempenho de cargos e ao exercício
de funções próprias de graus hierárquicos in
termediários e superiores;

h) especial destinado à preparação do
pessoal para serviços que exijam qualifica
ções particulares não conferidas pelos cur
sos de especialização, subespecialização e
aperfeiçoamento;

i) expedito destinado a suplementar a
habilitação técnico-profissional do pessoal,
conforme necessidade ocasional do serviço
naval, tendo caráter transitório;

j) extraordinário destinado ao aprimora
mento técnico-profissional do pessoal, preen
chendo, na época considerada, lacunas dei
xadas pelos demais cursos. sendo realizados
em organizações extra-Marinha;

_______~'i<i.-~~.
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I) pós-graduação destinado a desenvolver
e aprofundar a formação adquirida nos cursos
superiores de graduação, com incentivo à pes
quisa científica e tecnológica; e

m) altos estudos militares destinados
à capacitação de oficiais para o exercício de
funções de Estado-Maior e para o desempe
nho de cargos de comando, chefia e direção,
possuindo caráter de pós- graduação;

11 -- para o pessoal civil, além dos cursos
previstos nas alíneas "h" a ';m" do inciso I, será
oferecido treinamento, destinado a ampliar e
atualizar os conhecimentos dos servidores, bem
assim dt3senvolver suas aptidões e integrá-los na
organização militar em que estiverem lotados.

Art. 8º O estágio constitui atividade de ensino que
visa à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos,
de modo a complementar a educação recebida.

Art. 90 A matrícula nos cursos que permitem o
ingresso na Marinha dependerá de aprovação prévia
em concurso pllblico, cujo editi:l.lestabelecerá as con
dições de escdlaridade, preparo técnico eprofissional,
sexo, limites de idade, idoneidade, saúde, higidez física
e aptidão psicológica requeridas pelas exigências pro
fissionais da atividade e carreira a que se destinam.

Art. 10. Os militares e civis da Marinha serão
selecionados, indicados ematricolados em cursos e
estágios, em atendimento aos reqUisitos previstos nos
respectivos planos de carreira, por determinaçãd da
Administração !\Javal.

Art. 11. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser freqüentados por militares das nações amigas, das
demais Forças Singulares, das Forças Auxiliares epor
civis, por determinação da Administração Naval.

CAPíTULO 111
Do Ensino para0 Pessoal da Reserva

Art. 12. O ensino para o pessoal da reserva será
intermitente, sl9ndoestabelecidó em conformidade
com as necessidades conjunturais de atendimento ao
preparo da Marinha.

Art. 13. O pessoal da reserva estará obrigado,
sempre que a Marinha julgar necessário, a freqüentar
cursos e estágios, bem assim a participar de exercícios
de aplicação, visando ao aperfeiçoamento e à atuali
zação de conhecimentos militares.

CAPíTULO IV
Da Política, Direção

e Administração do Ensino da Marinha

Art. 14. Ao Comandante da Marinha compete:
I - estabelecer a política de ensino da marinha,

baixando diretrizes ao órgão de direção setorial respon-

sável pela supervisão e administração das atividades
de ensino relacionadas com o pessoal da Marinha;

11 - regular o exercício de instrutoria;
111 - regular a participação de pessoal extra-Ma

rinha em cursos e estágios do SEN;
IV - regular a participação de pessoal da Marinha

em cursos e estágios ministrados em estabelecimentos
e instituições extra-Marinha;

V - regular a matrícula nos cursos e estágios dos
estabelecimentos de ensino da Marinha; e

VI - estabelecer normas para o cálculo de cus
tos dos cursos e estágios, com vistas à indenização
prevista no art. 26 desta lei.

Art. 15. A Diretoria de Ensino da Marinha - DEnsM
é o órgão central do SEN.

Art. 16. Cabe ao órgão central do SEN, responsá
vel pelas atividades deensi~o no~ termos da Estrutura
Básica da Organização da Marinha do Brasil, exercer,
sem prejuízo da subordinação ~ prevista, a orientação
normativa, a supervisão ,funcional ~a fiscalização es
pecíficadas orgariizaçõ~sde execução.

§1Q OS curSQS de ,l(ltos Estudps Militares, em ra
zão da inter-relação de sl!Jas disCiplihas com a dissemi
nação e fixação da doutHna navál, serão diretamente
supervisidnad,ospelo Eitado-N'laiqr da Armada.

§2º O plahejamentó, aadmíhistração geral, a di re
ção, o controle e a supe&lsão téch ipo-pedagógica dos
cursos destinados aopesspal â~ C;orpo de Fuzileiros
Navais serãofeít'ospelOi órgão~ deidireçãosetorial do
Corpo de Fuzil~iro~ Nayaj~, ob~etvada a orientação
normatiya da ,DEnsM: s~m préjuJzo da subordinação
prevista na estrutura da!Mat"in~a.l

Mt. 17. Na exec~ç~(}d()siGlJrsose estágios pre
vistos nesta lei, ,as attiI:::lUições'€specíficas de ensino

',.0 ., ;':, I,:, ,',1'1 "

serão da cOlllpetênciél'Gôlitull:l.r do estabelecimento
onde eles sãom'ini~trad6s;

CAFPITUlO V
Dos Estabelecimentb~,de 'iEnsino da Marinha

Art. 18. Os estabêl'écitne~tosde ensino da Mari
nha serão as organiza.ç~esmil~ares responsáveis pela
condução dos cursose"~stâ.gibsdoSEN.

§ 1Q O ColégioNàv;~1 sérá o estabelecimento
responsável pelo cursodé edl'Jcação básica de ensi
no médio.

§ 2º A Escola Naval será o estabelecimento res
ponsável pelos cursos de educação superior de gra
duação em Ciências NavaiS.

§ 3º A Escola de Guetra ~aval será o estabeleci
mento responsável pelos c~rsds de educação superior
de pós-graduação em Ciêbcias Navais.
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§ 4º Os estabelecimentos responsáveis pelos
demais cursos serão definidos na regulamentação
desta lei.

Art. 19. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser conduzidos em outras organizações militares da
Marinha não específicas de ensino, mas estruturadas
de modo a possibilitar a sua realização.

Art. 20. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser ministrados a distancia.

Art. 21. Os diplomas e os certificados dos cursos
e estágios serão expedidos e registrados pelos respec
tivos estabelecimentos de ensino, conforme regulamen
tação desta lei, e terão validade nacional.

CAPíTULO VI
Dos Currículos

Art. 22. O currículo é o documento básico que
define as atividades escolares desenvolvidas no âm
bito de curso ou estágio, estabelecendo seus objeti
vos, estrutura, duração e aferição do aproveitamento
escolar.

Art. 23. Os currículos dos cursos e estágios do
SEN serão aprovados pelo Diretor de Ensino da Ma
rinha.

Parágrafo único. Os currículos dos cursos de Al
tos Estudos Militares serão aprovados pelo Chefe do
Estado-Maior da Armada.

CAPíTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 24. A organização e as atribuições do corpo
docente dos estabelecimentos de ensino da Marinha
constituirão matéria regulada por lei específica.

Parágrafo único. O desempenho de atividades
docentes por parte de militares receberá a denomina
ção de Instrutoria e obedecerá a normas específicas
da Marinha.

Art. 25. O Ensino Profissional Marítimo, destinado
ao preparo técnico-profissional do pessoal a ser em
pregado pela Marinha Mercante, é de responsabilidade
da Marinha e objeto de legislação específica.

Art. 26. As despesas realizadas pela União na for
mação e no preparo do pessoal da Marinha, por meio
do SEN, deverão ser indenizadas aos cofres públicos
pelo militar da ativa, no caso de violação do princípio
estabelecido no inciso VIII do art. 2º desta Lei, confor
me previsto no Estatuto dos Militares.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de cento e oitenta dias. a contar da data
de sua publicação.

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 29. Fica revogada a lei nº 6.540, de 28 de
junho de 1978.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 4.142-C, DE 2004

Dispõe sobre o ensino na Marinha.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1Q O ensino na Marinha obedece a proces
so contínuo e progressivo de educação, com carac
terísticas próprias, constantemente atualizado e apri
morado, desde a formação inicial até os níveis mais
elevados de qualificação. visando a prover ao pessoal
da Marinha o conhecimento básico, profissional e mi
litar-naval necessário ao cumprimento de sua missão
constitucional.

Parágrafo único. Atendidos os aspectos que lhe
são peculiares, o ensino na Marinha observa as dire
trizes e bases da educação nacional, estabelecidas
em legislação federal específica.

Art. 2Q O ensino na Marinha baseia-se nos se
guintes princípios:

1- integração à educação nacional;
11- pluralismo de idéias e de concepções

pedagógicas;
111 - garantia de padrão de qualidade;
IV - profissionalização contínua e pro

gressiva;
V - preservação da ética, dos valores

militares e das tradições navais;
VI - avaliação integral e contínua;
VII-titulações próprias ou equivalentes

às de outros sistemas de ensino: e
VIII - efetivo aproveitamento da qualifi

cação adquirida, em prol da Instituição.

CAPíTULO I1
Do Sistema de Ensino Naval

Art. 3Q A Marinha mantém o Sistema de Ensino
Naval - SEN, destinado a capacitar o pessoal militar
e civil para o desempenho, na paz e na guerra, dos
cargos e funções previstos em sua organização, nos
termos desta Lei.

------------------_....----------------------------'
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Art. 4º O SEN abrange diferentes níveis e moda
lidades de ensino, finalidades de cursos e estágios e
estabelecimentos de ensino.

Parágrafo único. O SEN poderá ser complemen
tado por cursos e estágiús julgados de seu interesse,
conduzidos em organizações extra-Marinha, militares
ou civis, nacionais ou estrangeiras, conforme regula
mentado pela Marinha.

Art. 5º Quanto ao nível e à modalidade, o ensino
proporcionado pelo SEN terá, em conformidade com a
legislação que fixa as diretrizes e bases da educação
nacional, cúrrespondência com:

I - a educação básica, no que se refere
ao ensino médio;

11 -- a educação profissional; e
111 - a educação superior.
Palrágrafo único. Fica assegurada a equi

valência dos cursos do SEN, quanto aos seus
níveis e múdalidades, de acordo com as nor
mas fixada.s pelos sistemas de ensino.

Art. 6º O SEN, por intermédio de cursos e está
gios de diferentes finalidades, proverá OS seguintes
tipos de ensino:

I -- ensino básico destinado a assegurar
a base humanística e científica necessária
ao preparo militar e ao desenvolvimento da
cultura em geral;

11·- ensino profissional destinado a pro
porcionar a habilitação para o exercício de fun
ções operativas e técnicas e para a realização
de atividades especializadas; e

111- ensino militar-naval destinado a de
senvolver as qualidades morais, cívicas e físi
cas, assim como para transmitir conhecimentos
essenciaÚnénte militares e navais.

Art. 7º Para atender ao seu propósito, o SEN é
constituído pelos seguintes cursos:

I -- para o pessoal militar:
a) preparação de aspirantes visa ao pre

paro e seleção de alunos para acesso aos
cursos degl"aduação de oficiais;

b) formação de oficiais visa ao preparo
para o desempenho dos cargos e o exercício
das funções peculiares aos graus hierárquicos
iniciais de quadros e corpos específicos e para
a prestáçãodo serviço militar inicial;

c)' formação de praças visa ao preparo
para o exertíciodas funções peculiares aos
graushierár:quicos iniciais dos círculos a que
se destinam e para a prestação do serviço
militar inicial;

d) graduação de oficiais visa ao preparo
para o desempenho dos cargos e o exercício
das funções peculiares aos graus hierárquicos
iniciais de quadros e corpos específicos;

e) especialização destinado à habilitação
para o cumprimento de tarefas profissionais
que exijam o domínio de conhecimentos e
técnicas específicas;

f) subespecialização destinado à prepara
ção dú pessoal selecionado para desempenho
em setores restritos da Marinha, que exigem
aptidões ou habilitações complementares às
que são conferidas pela especialização;

g) aperfeiçoamento destinado à atualiza
ção e ampliação de conhecimentos necessá
rios ao desempenho de cargos e ao exercício
de funções próprias degraus hierárquicos in
termediários e superiores;

h) especial destinado à preparação do
pessúal para serviços que exijam qualifica
ções particulares não conferidas pelos cur
sos de especialização, subespecialização e
aperfeiçoamento;

i) expeditO destinado a suplementar a
habilitação técnico-profissional do pessoal,
conforme necessidade ocasional do serviço
naval, tendo caráter transitório;

j) extr~lOrdinário destinado ao aprimora
mento técnico-profissional do pessoal, preen
chendo,na época considerada, lacunas dei
xadas pelos detnai? cursos, sendo realizado
em organizações extra-Marinha;

I) pós~graduação destinado a desenvolver
e aprofunda.ra formação adquirida nos cursos
superioresdégrElduação; com incehtivo à pes
quisa científica e tecnológica; ~

m)altos estudos militares destinados
à capacitaçã() de oficiais para o exercício de
funções de EStcido~Maiore para o desempe
nho de cargos 9é coma~do, chefia e direção,
possuindodü'áter de pós-graduação;

11- paràopessoal civil, além dos cursos
previstos nàs~líneas ha m do inciso I do caput
deste artigo;será oferecido treinamento, des
tinado a ampliar e atualizar os conhecimentos
dos servidores, bem como desenvolver suas
aptidões e integrá-los na organização militar
em que estiverem lotados.

Art. 8º O estágio constitui atividade de ensino que
visa à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos,
de modo a cúmplementar a educação recebida.

Art. 9º A matrícula nos cursos que permitem o
ingresso na Marinha dependerá de aprovação prévia
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em concurso público, cujo edital estabelecerá as con
dições de escolaridade, preparo técnico e profissional,
sexo, limites de idade, idoneidade, saúde, higidez física
e aptidão psicológica requeridas pelas exigências pro
fissionais da atividade e carreira a que se destinam.

Art. 10. Os militares e civis da Marinha serão
selecionados, indicados e matriculados em cursos e
estágios, em atendimento aos requisitos previstos nos
respectivos planos de carreira, por determinação da
Administração Naval.

Art. 11. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser freqüentados por militares das nações amigas, das
demais Forças Singulares, das Forças Auxiliares e por
civis, por determinação da Administração Naval.

CAPíTULO 111
Do Ensino para o Pessoal da Reserva

Art. 12. O ensino para o pessoal da reserva será
intermitente, sendo estabelecido em conformidade
com as necessidades conjunturais de atendimento ao
preparo da Marinha.

Art. 13. O pessoal da reserva estará obrigado,
sempre que a Marinha julgar necessário, a freqüentar
cursos e estágios, bem como a participar de exercícios
de aplicação, visando ao aperfeiçoamento e à atuali
zação de conhecimentos militares.

CAPíTULO IV
Da Política, Direção e

Administração do Ensino da marinha

Art. 14. Ao Comandante da Marinha compete:
I - estabelecer a política de ensino da Marinha,

baixando diretrizes ao órgão de direção setorial respon
sável pela supervisão e administração das atividades
de ensino relacionadas com o pessoal da Marinha;

" - regular o exercício de instrutoria;
"I - regular a participação de pessoal extra-Ma

rinha em cursos e estágios do SEN;
IV - regular a participação de pessoal da Marinha

em cursos e estágios ministrados em estabelecimentos
e instituições extra-Marinha;

V - regular a matrícula nos cursos e estágios dos
estabelecimentos de ensino da Marinha; e

VI - estabelecer normas para o cálculo de cus
tos dos cursos e estágios. com vistas na indenização
prevista no art. 26 desta lei.

Art. 15. A Diretoria de Ensino da Marinha - DEnsM
é o órgão central do SEN.

Art. 16. Cabe ao órgão central do SEN, responsá
vel pelas atividades de ensino nos termos da Estrutura
Básica da Organização da Marinha do Brasil, exercer,
sem prejuízo da subordinação prevista, a orientação

normativa, a supervisão funcional e a fiscalização es
pecífica das organizações de execução.

§ 1ºOs cursos de Altos Estudos Militares, em ra
zão da inter-relação de suas disciplinas com a dissemi
nação e fixação da doutrina naval, serão diretamente
supervisionados pelo Estado-Maior da Armada.

§ 2º O planejamento, a administração geral, a dire
ção, o controle e a supervisão técnico-pedagógica dos
cursos destinados ao pessoal do Corpo de Fuzileiros
Navais serão feitos pelo órgão de direção setorial do
Corpo de Fuzileiros Navais, observada a orientação
normativa da DEnsM, sem prejuízo da subordinação
prevista na estrutura da Marinha.

Art. 17. Na execução dos cursos e estágios pre
vistos nesta lei, as atribuições específicas de ensino
serão da competência do titular do estabelecimento
onde eles são ministrados.

CAPíTULO V
Dos Estabelecimentos de Ensino da marinha

Art. 18. Os estabelecimentos de ensino da Mari
nha serão as organizações militares responsáveis pela
condução dos cursos e estágios do SEN.

§ 1º O Colégio Naval será o estabelecimento
responsável pelo curso de educação básica de ensi
no médio.

§ 2º A Escola Naval será o estabelecimento res
ponsável pelos cursos de educação superior de gra
duação em Ciências Navais.

§ 3º A Escola de Guerra Naval será o estabeleci
mento responsável pelos cursos de educação superior
de pós-graduação em Ciências Navais.

§ 4º Os estabelecimentos responsáveis pelos
demais cursos serão definidos na regulamentação
desta lei.

Art. 19. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser conduzidos em outras organizações militares da
Marinha não específicas de ensino, mas estruturadas
de modo a possibilitar a sua realização.

Art. 20. Os cursos e estágios do SEN poderão
ser ministrados a distância.

Art. 21. Os diplomas e os certificados dos cursos
e estágios serão expedidos e registrados pelos respec
tivos estabelecimentos de ensino, conforme regulamen
tação desta lei, e terão validade nacional.

CAPíTULO VI
Dos Currículos

Art. 22. O currículo é o documento básico que
define as atividades escolares desenvolvidas no âm
bito de curso ou estágio, estabelecendo seus objeti
vos, estrutura, duração e aferição do aproveitamento
escolar.

_____~ • ~__M ----- , '
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Art. 23. Os currículos dos cursos e estágios do
SEN serão aprovados pelo Diretor de Ensino da Ma
rinha.

Parágrafo único. Os currículos dos cursos de Al
tos Estudos Militares serão aprovados pelo Chefe do
Estado-Maior da Armada.

CAPíTULO VII
Disposições Finais

Art. 24. A organização e as atribuições do corpo
docente dos eSltabelecimentos de ensino da Marinha
constituirão matéria regulada por lei específica.

Parágrafo único. O desempenho de atividades
docentes por parte de militares receberá -a denomina
ção de Instrutoria e obedecerá a normas específicas
da Marinha.

Art. 25. O Ensino Profissional Marítimo, destinado
ao preparo técnico-profissional do pessoal a ser em
pregado pela Marinha Mercante, é de responsabilidade
da Marinha e objeto de legislação específica.

Art. 26. As despesas realizadas pela União na for
mação e no preparo do pessoal da Marinha, por meio·
do SEN, dever~lo ser indenizadas aos cofres públicos
pelo militar da ativa, no caso de violação do princípio
estabelecido no inciso VIII do caputdo art. 2º desta lei,
conforme previsto no Estatuto dos Militares.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da
data de sua publicação.

Art. 28.·Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 29. Fica revogada a lei nº 6.540, de 28 de
junho de 1978.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. 
Mendes Ribeiro Filho - Relator

O SR. PFlESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item

3.

PROJETO DE LEI Nº 4.896, DE 2005
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.896, de 2005, que regulamenta
o inciso 111 do § 4º dp art. 153 da Constitui- .
ção. Pe~ndentede pareceres das Comissões:
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural; de Finanças e Tri
butaçãlo; e de Constituição e Justiça e de
Cidad~mia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, ao ilustre Deputado Nelson
Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, esse projeto é um desejo muito grande dos Muni
cípios e também dos próprios agricultores. Passando
a cobrança do ITR para o Município, a fiscalização e
os resultados são maiores. Há comprometimento das
Prefeituras em atender às propriedades que fazem o
recolhimento desse imposto. Com o convênio, os Mu
nicípios brasileiros ficarão com 100% da arrecadação.
Antes ficavam com 50%.

De 1995 a 1999, a média anual de arrecadação
ficou em torno de 214 iTlilhões. Passando a cobrança
desse imposto para o Município, essa quantia vai au
mentar. As Prefeituras, além de terem oportunidade de
distribuir mais, vão ter maior arrecadação. A agricultura
brasileira precisa disso.

A fiscalização será realizada pelos Municípios
que optarem péla celebração do convênio, na forma
da lei, desde que não implique redução do imposto ou
qualquer outra forma de renúncia fiscal- tenho certeza
de que isso não ocorrerá.

O convên'io é irnportante. A arrecadação é fun
damentai para a agricultura e muito mais para o Muni
cípio. O convênio é desejo do Governo e desta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, nosso parecer é pela apro
vação da matéria.

O SR'. PRESlpENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pa.ráaferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Fin<iulças eTributação, ao ilustre Depu
tado Vignatti.

aSR. VIQNATTI (PT-SC. Para emitir parecer.
Sem revisão do brà~or.)-Sr. Presidente, esse projeto
reforça a receita dos Municípios - só em dezembro,
em 11 milhões. Há também possibilidade de aperfei
çoamentos por pa~e dos Municípios.

Portanto, somos pela adequação financeira e
orçamentária do p'rojeto e, no rnérito, pela sua apro
vação.

O SR. PRESIDE:NTE(lnocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra,para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ao
ilustre Deputado José Carlos Aleluia, um dos melhores
Presidentes que aquele órgão técnico já teve.

O SR. JOSÉ CÁRLOSALELUIA (PFL-BA. Para
emitir parecer. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a V.Exa. a generosidade. Ela é, certamente,
fruto da nossa longa convivência e amizade.
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Sr. Presidente. o projeto atende aos requisitos
constitucionais e de boa técnica legislativa. Portanto,
somos pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
(Pausa.)..

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há uma série de questionamen
tos a respeito. Pessoas dizem que deixar um imposto
como o ITR nas mãos das Prefeituras pode levar a um
conluio entre representantes dos setores rurais e Pre
feitos ou conceder ao mandatário municipal o poder
de isentar dívidas ou congelá-Ias, já que a lei impede
que haja renúncia fiscal ou descontos, acarretando um
benefício odioso e indevido aos proprietários rurais.

Não há a menor dúvida de que o ideal seria que
esse imposto fosse compartilhado entre o Estado e os
Municípios. Mas na ausência de uma proposta nesse
sentido votamos favoravelmente ao projeto.

A arrecadação do Imposto Territorial Rural é pí
fia, porém pode fornecer aos Municípios que fizerem
os convênios uma arrecadação extra, a ser utilizada
possivelmente na infra-estrutura, na manutenção das
estradas vicinais, de tal forma a apoiar a produção em
cada um desses Municípios. Esse recurso pode ser
utilizado em diversos projetos de desenvolvimento re
gional e de desenvolvimento agroindustrial. Em suma,
poderá esse recurso ser pontualmente direcionado
para o fortalecimento do setor.

Em virtude disso, manifestamo-nos favoravel
mente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar a favor do projeto, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o ITR arrecada pouco
no País e enfrenta imensas dificuldades de fiscalização.
A proposta que visa destinar ao Município, por meio de
convênios, a possibilidade de fiscalizar e, inclusive. lan
çar o crédito tributário tem de ser aplaudida. Em tese,
pode permitir maior controle sobre esse tributo a fim
de que ele seja efetivamente arrecadado. Dessa forma,
permite aos Municípios maior arrecadação.

Hoje os Municípios e os Estados estão fragiliza
dos, porque a União, após a Constituição de 1988, por
meio de uma série de mecanismos, como a mudança
do perfil tributário do País de imposto para contribui-

ções, acabou retirando recursos de outros entes da
Federação.

Vamos votar favoravelmente, lembrando, entre
tanto, que esse projeto não pode suprir o acordo feito
pelo Governo com os Municípios e Estados a fim de
destinar mais 1% para o FPM.

Votamos favoravelmente ao projeto do Governo,
mas lembramos que há essa preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Líder da Minoria, Deputado
José Carlos Aleluia, para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve, mas
não posso deixar de me pronunciar, no momento em
que se está discutindo uma transferência de atribui
ção para os Municípios. Tenho certeza de que V.Exa.
e a grande maioria dos Deputados sabem que se está
cometendo uma grande injustiça contra os Municípios
brasileiros.

Os Prefeitos vieram a Brasília e tiveram um en
contro com o Presidente Lula, que se comprometeu
a aprovar este ano o aumento do Fundo de Participa
ção dos Municípios em 1 ponto percentual, chegando
a 4,5%.

Quando discutíamos a reforma tributária, S.Exa.,
o Ministro da Fazenda, disse que esse assunto po
deria ser discutido no segundo semestre, porque os
recursos seriam usados para quitar o décimo terceiro.
Avisei aos Prefeitos que não acreditassem muito nes
te Governo. O que vemos hoje? O Governo continua
obstruindo a colocação em pauta da reforma tributá
ria porque não quer aprovar ao aumento do FPM, que
chegará a 4,5%.

Votamos favoravelmente a este projeto, mas tra
ta-se de uma migalha para as Prefeituras: aumenta o
trabalho e aumenta muito pouco a receita.

Portanto, somos favoráveis, apelando para que
seja votado o aumento do FPM.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir, concedo a palavra ao Deputado Renato Ca
sagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (pSB-ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos pela apro
vação do projeto de municipalização do ITR. Os Prefei
tos tem-nos solicitado sua aprovação. Não se trata de
agregação ou incorporação muito grande de recursos,
mas de uma possibilidade a mais de recursos para os
Municípios a partir de agora.

Portanto, estamos atendendo a um pedido dos
Prefeitos. O projeto é fundamental para o fortalecimento
dos Municípios brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada a Dis.cussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Proje1to de Lei nº 4.896, de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A União, por intermédio da Secretaria da

Receita Federal, para fins do disposto no inciso 111 do
§ 4 9 do art. 153 da 'Constituição, poderá celebrar con
vênios com o Distrito Federal e os Municípios, que
assim optarem, visando delegar as atribuições de fis
calização. inclUsive a de lançamento dos créditos tribu
tários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Territorial RuraL de que trata0 inciso VI do art. 153 da
Constituição, SEm prejuízo da competência supletiva
da Secretariada Receita Federal.

§ 1º Para Ifinsdo disposto no caput, deverá ser
observada a legislação federal de regência do Imposto
sobre a PropriedadeTerritori'al Rural.

§ 29 A qp(~ãbde quê triüa o caputnão poderá
implicar reduçãó dbimposto ou qualquer outra forma
de renúncia fiscal

Art. 2ºASecretaria da Receita Federal baixará ato
estabelecendo .os requisitos e as condições necessárias
à celebração dos convênios de qUe trata o art. 19.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados.que forem pela aprovação permane
çam como seai:;har'n. (Pausa.)

APROV,A;DO.
OSR.' PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

IREDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 4.896-A, DE 2005

RI~gulamentao inciso 111 do § 4º do art.
153 da Constituição Federal.

O Congrei;so Nacional decreta:
Art. 1º A União, por intermédio da Secretaria da

Receita Federall;para fins do disposto no inciso 111 do
§ 4º do art. 153 da Constituição Federal, poderá cele
brar convênios cjom o Distrito Federal e os Municípios
que assim optarem~ visando a delegar as atribuições
de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos
tributários, e de bobrança do Imposto sobre a Proprie
dade Territorial Fh:Jral, de que trata b inciso VI do art. 153
da Constituição Federal, sem prEljuízo da competência
supletiva da Seáretária da Receita Federal.

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo,
deverá ser observada a legislação federal de regência
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo
não poderá implicar redução do imposto ou qualquer
outra forma de renúncia fiscal.

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal baixará
ato estabelecendo os requisitos e as condições ne
cessárias à celebração dos convênios de que trata o
art. 1º desta Lei.

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

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005.- Men
des Ribeiro Filho - Relator

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. 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 or

dem. Sem revisãodborador.) -' Sr. Presidente, apenas
a títlllo de informaçãb,seriaimportante a Mesa pedir o
encerramento dareuniãci das Comissões. O Plenário
poderiaestar tbdoinobilizado para a Ordem do Dia.

O SR. PR'ESIDEN'TE(lrlocêncio Oliveira) - A
Presidêl1ci~ agradepeaV.Exa: edetermina que todas
as Cbmissões'reuhi·das .Ina iCasa encerrem seus tra
balh()s,pbi?,~posÔ:iníci~d~ Ordem do Dia, qualquer
decisãot~madaser~ico~~iclerada nula.

O SR:PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidêhciafoi comJnicada'ipelas Lideranças que houve
acordo .parad~li~eráção~os'itens2 e 3. A Presidência
vai seg~i rrigór?~ril13nte~'6rgem.Sera ·reti rado apenas o
item 5 (Prójetoldé LeVCornpl~mer:ltar nº 187-A/97) ,sendo
queo item 6 (Projeta de I...~i aomplernentar nº 244-A/05)
por setratarde;léi?omRlementar necessita de painel
eletrôrHco. Vbu1maDqa'r iri~ert'er a! pauta para que, depois
de votado o item 4 {Projl?to ,~eiei nº 6.276/05), sejam
votados os itel1sl :7 (Projeto <tjeResoluçãb nº 272/05) e
8 (Projeto de Decreto Legislativo nº 123~A/03)

Passembsà votação do próximo item.
O SR. PRESIDENTE (Inocehcio OliVeira) -Item 4.

PROJETO DE LEI Nº 6.276, DE 2005
(Dc·Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 6.276, de 2005, que institui o Pia
no Especial de Cargos da Cultura e a Gra-
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tificação Específica de Atividade Cultural
- GEAC, cria cargos de provimento efetivo,
altera dispositivos das Leis nºs 10.862, de
20 de abril de 2004, 11.046, de 27 de de
zembro de 2004,11.094, de 13 de janeiro
de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 2005,
e 11.091, de 12 de janeiro de 2005, e dá ou
tras providências. Pendente de pareceres
das Comissões: de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
matéria atende aos requisitos, tem amparo legal, além
do ponto de vista meritório.

Portanto, somos pela aprovação da presente
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado
Wasny de Roure.

O SR. WASNV DE ROURE (PT-DF. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, no âmbito desta Comissão, o
referido projeto de lei atende perfeitamente aos dis
positivos, principalmente no que diz respeito ao Plano
Especial de Cargos e Salários da Cultura, por estar
perfeitamente ajustado aos dispositivos orçamentário e
financeiro, bem como às adequações de vários planos
de carreira, como o da ABIN, da AGU, da Comissão
da Valores Mobiliários, do DNPM, dos técnicos admi
nistrativos da educação. Nosso parecer é favorável ao
referido projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, tenho que me manifestar sobre a constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Ao mesmo
tempo, tenho de dizer que este projeto é extremamente
complexo.

Em um artigo do projeto, são criados 500 cargos.
Se notarmos as mudanças nas funções administrativas
da União, vamos nos surpreender. Essas mudanças
atingem vários setores do Governo, transforma meca
nismos de atuação.

No que tange à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, não há motivos para que este
Relator dê parecer contrário.

Pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

oradores inscritos para discutir a matéria.
Passo a palavra, para falar a favor, ao Deputado

Ricardo Barros. (Pausa.) Passo a palavra, para falar a
favor, ao Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) S. Exa.
desiste.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Nelson
Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Projeto de Lei nº 6.276, de 2005, do Poder
Executivo, institui o Plano Especial de Cargos da Cul
tura e a Gratificação Específica de Atividade Cultural
- GEAC, cria cargos de provimento efetivo.

O PTB entende que é válido. Discutimos várias
vezes no partido a importância da criação de cargos de
provimento efetivo no Ministério da Cultura. Portanto,
vamos encaminhar o voto pela aprovação.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fa
zer um alerta à Mesa. Esta Casa já concedeu aumento
aos funcionários da Câmara Federal, para o qual está
prevista dotação orçamentária. No entanto, o Plano de
Cargos arrasta-se há quase 1 ano.

Por isso, peço à Mesa da Câmara dos Deputados
e ao Presidente Aldo Rebelo, ao aprovarmos esse
projeto de lei do Ministério da Cultura, que votemos o
projeto que trata do aumento dos funcionários da Casa,
que já está aprovado e tem dotação orçamentária.

A equiparação salarial com o Senado Federal é
histórica, desde a criação do Congresso Nacional os
salários eram iguais. Hoje, há defasagem, o que não
é justo para os funcionários da Casa.

Portanto, solicito ao Presidente que possamos
aprovar esse projeto e beneficiar, a exemplo da Cul
tura, nossa equipe de trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos um
destaque que está sendo entregue à Mesa neste ins
tante. No momento adequado falarei a respeito dele.

Muito obrigado.
O SR. WASNV DE ROURE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.

----------------~._-----_..._,........_--- ____________,~~\,_4:'~
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o SR. WASNV DE ROURE (PT-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito o
debate do Plano de Carreira dos Servidores do Minis
tério da Cultura, para solicitar a V.Exa., que tem sido
defensor incondiicional do desempenho, da eficiência e
da qualidade produtiva desta instituição, que defenda
o pleito desta Casa e o do Deputado Nelson Marque
zelli no que se Irefere ao Plano de Cargos e Salários
dos servidores da Câmara dos Deputados.

Muito obri!~ado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

discussão. (Pausa.)
Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro

Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidl:1nte, requeiro a V. Exa., nos termos do
inciso I e do §2Ç

! do art. 161 do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do inciso I do art. 19,
constante do ali. 14 do Projeto de Lei nº 6.276/2005.

Sala das Sessões, em .- Ronaldo Dimas,
Vice-Líder do P8DB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Projeto de Lei nº 6.276, de 2005, ressalva
do o destaque:

O Congresso Nacional decreta:

Do Plano Especial de Cargos da Cultura

Art. 1º Fica estruturado o Plano Especial de Car
gos da Cultura, composto pelos cargos de provimento
efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que não estejam organizados em carreiras,
pertencentes aos Quadros de Pessoal do Ministério
da Cultura, do ,Instituto do Patrimõnio Histórico e Ar
tístico Nacional - IPHAN, da Fundação Nacional de
Arte - FUNARTE, da Fundação Biblioteca Nacional
- FBN e da Fundação Cultural Palmares - FCP, em
30 de julho de .2005, ou que venham a ser redistribu
ídos para esses Quadros, desde que as redistribui
ções tenham sido requeridas até 12 de julho de 2005,
mediante enquadramento dos servidores, de acordo
com as respectivas atribuições, requisitos de formação
profissional e posição relativa na tabela, conforme o
constante do Anexo I.

§ 1º O enquadramento dos servidores de que
trata o caput, na tabela de vencimento, obedecerá à
posição constante do Anexo 11.

§ 2º Na aplicação do disposto neste artigo, não
poderá ocorrer mudança de nível.

§ 3º O enquadramento de que trata este artigo
dar-se-á mediante opção irretratável do servidor, a ser
formalizada no prazo de noventa dias, a contar do iní
cio da vigência desta Lei, na forma do termo de opção
constante do Anexo 111.

§ 4.0 Os servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o caput que não formalizarem a opção re
ferida no § 3º deste artigo permanecerão na situação
em que se encontrarem na data da entrada em vigor
desta Lei, não fazendo jus aos venCimentos e vanta
gens por ela estabelecidos.

§ 5º O prazo para exercer a opção referida no §
3º deste artigo poderá ser contado a partir do término
do afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102
da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 6º Os cargos de nível superior e intermediário
das categorias funci9nais da sistemática de classifica
ção de quelrata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, ou dê planos correlat6s das autarquias e funda
ções públicas dos Qua.drosde Pessoal do órgão e das
entidades referidasndcaput que ~stejam vagos na
data da,publicação daMa Leieos que vierem a vagar
serão transfofmadós nos cargos correspondentes do
Plano Especial de Cargos da ~ultura.

§ 7º Oscarg6s de nível'auxiliar integrantes do
Plano Especial de~Ca~gos,da:ICult~raserão extintos
quando Vagos. .

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos aposen
tados e per:lsionistas i rl:1speitada a respectiva situação
na tabela remlm'eratória no momento da aposentadoria
ou da instituição da:pensão,

§ 9ºÉ vedada .~ .• redís~ribuição dos servidores
pertencentes ao Pla.noEspecial de Cargos da Cultu
ra para outrdsórg~()se ,entidades da administração
pública federal, bem s0tno:q'redistribuição de outros
servidorespara os Quadros de Pessoal do órgão e das
entidades referidos nocápufdeste artigo.

Art. 2Q OS padrões de Vencimento básico dos
cargos que compoemo Pta.no'Especial de Cargos da
Cultura são os constanfes l:loAnexo IV.

Parágrafo üni6d.Sobre oshlalores da tabela cons
tante dó An'exo,IV incidiri:io!índice concedido a título de
revisão geral :da rerriuneráção dós servidores públicos
federais, a partirde1º dê janeiróde2005.

Art. 3º Fica insfituída,:a partir de 1Q de janeiro de
2006, a Gratificação Espe~ífica de 'Atividade Cultural
- GEAC, devida exchJsi\l'amente aos servidores inte
grantes do Plano Especia.l ,de Cargos da Cultura, nos
valores estabelecidos no Anéxo V.

Art. 4º A GEAC será 'Paga em conjunto, de for
ma não cumulativa, com a Gra.tificação de Atividade
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de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de
1992, e com a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela
Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002, e não servirá
de base de cálculo para quaisquer outros benefícios,
parcelas remuneratórias ou vantagens.

Art. 5º A GEAC integrará os proventos da apo
sentadoria e as pensões.

Art. 6º Os servidores do Plano Especial de Car
gos da Cultura fazem jus à vantagem pecuniária in
dividuai de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho
de 2003.

Art. 7º O ingresso nos cargos referidos no art. 1º
far-se-á mediante prévia aprovação em concurso públi
co de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão
de vencimento da classe inicial do respectivo cargo.

Parágrafo único. São requisitos para ingresso nos
cargos referidos no art. 1º:

I - diploma de conclusão de ensino su
perior, em nível de graduação, e, se foro caso,
habilitação legal específica, conforme definido
no edital do concurso, para os cargos de nível
superior; e

11 - diploma de conclusão de ensino mé
dio e, se foro caso, habilitação legal específica,
conforme definido no edital do concurso, para
os cargos de nível intermediário.

Art. 8º O desenvolvimento do servidor do Pia
no Especial de Cargos da Cultura ocorrerá mediante
progressão funcional e promoção, na forma do regu
lamento.

§ 1º Para fins desta Lei, progressão funcional é
a passagem do servidor para o padrão de vencimento
imediatamente superior, dentro de uma mesma classe,
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe ime
diatamente superior.

§ 2º Até a data de publicação do regulamento a
que se refere o caput. as progressões funcionais e as
promoções serão concedidas observando-se as normas
aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 1970.

Art. 9º É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes do Plano Especial de Car
gos da Cultura, ressalvados os casos amparados em
legislação específica.

Art. 10. As Funções Comissionadas Técnicas re
manejadas para o órgão e as entidades referidas no
art. 1º serão restituídas ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no prazo de até sessenta dias a
contar da data da publicação desta Lei.

Da Criação de Cargos no Quadro
de Servidores da Advocacia-Geral da União

Art. 11 . Ficam criados no Ouadro de Pessoal da
Advocacia-Geral da União, de que trata a Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002, no Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 1970, os cargos
efetivos discriminados no Anexo VI.

Parágrafo único. O provimento dos cargos a que
se refere o caput dar-se-á de forma gradual, de acordo
com a disponibilidade orçamentária. em consonância
com o disposto no art. 169, § 1º, da Constituição.

Da Alteração da Legislação de Pessoal da ABIN

Art. 12. A Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 9ºA. Exclusivamente para fins de
concessão da GHO aos servidores perten
centes ao Grupo Informações, ato do Poder
Executivo estabelecerá critérios para definir
a pertinência à atividade de inteligência d05
cursos de pós-graduação em sentido amplo,
de mestrado e de doutorado.

§ 1º No tocante aos cursos a que se re
fere o caput, a GHO será paga nos percentu
ais, respectivamente, de dez por cento, quinze
por cento e vinte por cento, incidentes sobre o
vencimento básico e não-cumulativos.

§ 2º O disposto neste artigo não se apli
ca às aposentadorias e às pensões concedi
das até o dia anterior à data de publicação da
Medida Provisória nº 158, de 23 de dezembro
de 2003." (NR)

"Art. 9º-B. Ato conjunto do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges
tão e do Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da
República estabelecerá as equivalências dos
cursos realizados pela extinta Escola Nacional
de Informações, pelo extinto Centro de Forma
ção e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos
e pela Escola de Inteligência com os cursos
de que trata o art. 9º. para fins de concessão
da GHO:' (NR)

Art. 13. O art. 25 da Lei nº Lei nº 10.862, de 2004,
passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Fica vedada a cessão de servi
dores ocupantes de cargos do Plano Especial
de Cargos da ABIN para outros órgãos ou en
tidades da administração pública federal, de
Estados, do Distrito Federal e de Municípios
durante os primeiros dez anos de atividades
na ABIN ou nos órgãos que a antecederam,
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excetuando-se os casos previstos em lei e
aqueles que se configurarem como de excep
cional interesse público, assim caracterizados
pelo Presidente da República:' (NR)

Da Alteração da Legislação de Pessoal do DNPM

Art. 14. Os arts. 1Q
, 2º, 4º, 15, 19 e 25 da Lei nº

11.046, de 27 de dezembro de 2004, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Alrt.1º .

111 - Técnico em Atividades de Minera
ção, composta por cargos de Técnico em Ati
vidades de Mineração, de nível intermediário,
com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio
técnico especializado às atividades desenvol
vidas pE!los Especialistas em Recursos Mine
rais e ao exercício das competências a cargo
do DNPM; e

................................................... " (NR)
"Art.~ São criados seiscentos cargosde

Especialista em Recursos Minerais, duzentos
de Analiista Administrativo, duzentos de Técni
co em JI,tividades de Mineração e duzentos de
Técnico-Administrativo, no Quadro de Pessoal
do DNPM, para provimento gradual:' (NR)

"Art. 4º Os cargos de nível superior e in
termediário do Quadro de Pessoal do DNPM
referidos no art. 3º destaLei que estejam vagos
na data da sua publicação e os que vierem a
vagar st:!rão transformados em cargos da car
reira de. Especialista em Recursos Minerais,
de nívelsuperior, e da carreira de Técnico em
Atividades de Mineração, de lJível intermediário,
do Qu~dro de Pessoal dó ONPM." (NR)

"Árt.15. Ficam instituídas a Gratificação
de Des<empenho de Atividades de Recursos
MineraiS .é... GDARM, devida aos ocupahtes
dos cargos das carreiras referidas nos irki
sos I eHl do art. 1ºdesta Lei, ea Gratificação
de Des,empenho de Atividades de Produção
Mineral- GDAPM, devida aos servidores do
Plano Especial de Cargds do DNPM ocupantes
dos cargos de nível superior de Economista,
Engenheiro, Geógrafo, Geólogo, Pesquisador
em Ciências Exatas e da Natureza e Químico,
e dos de nível intermediário de Desenhista,
Técnico em Cartografia e Técnico em Recur
sos Minerais.

................................................... " (NR)
"Art.19 .
I -- no caso da GDARM, vinte por cento

incidentes sobre o vencimento básico do ser-

vidor integrante das carreiras a que se referem
os incisos I e 111 do art. 1º desta Lei; e

.................................................... " (NR)
"Art. 25. O titular de cargo de provimento

efetivo das carreiras de que trata o art. 1º ou do
Plano Especial de Cargos do DNPM referido
no art. 3º não faz jus à percepção das seguin
tes gratificações:

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

Art. 15. O Anexo Ida Lei nº 11.046, de 2004,
passa a vigorar na forma do Anexo VII.

Da Retificação da Tabela Remuneratória
dos Servidores da CVM

Art. 16. O Anexo IV da Lei nº 11.094, de 13 de
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo
VIII.

Da Retificação da Tabela Remuneratória
da Polícia Rodoviária Federal

Art. 17. O Anexo V da Lei nº 11.095, de 13 de janei
ro de 2005, passa a vigorar. na forma do Anexo IX.

Da Reabertura de·Prazo
de Opção para Servid~res de IFE

Art. 18. Fica reaberto por trinta dias, a partir da
vigência desta Lei, o p~azo de opção para integrar o
Plano de Carreira dos C~rgdsTécnico-Administrativos
em Educação de que trafao art. 16 da Lei nº 11 .091 , de
12 de janeiro de 2005,a.bsservidores ativos e inativos
das Instituições Federa'lsdé Ensino -IFE vinculadas
ao Ministério da Educação,

§ 1º OenquadramWlilto~do servidor será efetuado
no prazo máximo de ribVent1a dias a partir da publica-
ção desta Lei. ,

§ 2º Os efeitos finéll1ceiros decorrentes do enqua
dramento de que tratao.§ 1º deste artigo retroagirão
à data de publicação desta Lei.

Das Disposições sobre
Servidores Técnico':'Administrativo das IFE

Art. 20. CD art,12 da Lei nº 11.091, de 2005, pas
sam a vigorar coma: seguinte redação:

"Art. 1~ .

§ 2º O Incentivo à Qualificação somente
integrará os proventos de aposentadorias e as
pensões quando os certificados considerados
para a sua concessão tiverem sido obtidos até
a data em que se deu a aposentadoria ou a
instituição da pensão:' (NR)

Art. 21. A Lei nº 11.091, de 2005, passa a vigorar
acrescida do seguinte dispositivo:
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"Art. 26-A. Além dos casos previstos na
legislação vigente, o ocupante de cargo do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Admi
nistrativos em Educação poderá afastar-se de
suas funções para prestar colaboração a outra
instituição federal de ensino ou de pesquisa e
ao Ministério da Educação, com ônus para a
instituição de origem, não podendo o afasta
mento exceder a quatro anos.

Parágrafo único. O afastamento de que
trata o caput deste artigo será autorizado pelo
dirigente máximo da IFE e deverá estar vincu
lado a projeto ou convênio com prazos e fina
lidades objetivamente definidos." (NR)

Art. 22. Os Anexos 11,111. VI e VII da Lei nº 11.091,
de 2005, passam a vigorar na forma dos Anexos X, XI.
XII e XIII desta Lei, com efeitos retroativos à data de
publicação da Lei nº 11.091, de 2005. no que se refere
à nova redação dos Anexos 11 e VII da citada Lei.

Da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

Art. 23. A aplicação do disposto nos arts. 1Q a 6Q

e 16 aos servidores ativos, inativos e pensionistas não
poderá implicar redução de remuneração, proventos
ou pensões.

§ 1Q Constatada a redução de remuneração, pro

vento ou pensão decorrente da aplicação do disposto

nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem

pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusiva

mente à atualização decorrente de revisão geral da

remuneração dos servidores públicos federais.

§ 2Q Na hipótese prevista no § 1Q deste artigo,

a vantagem pessoal nominalmente identificada será

absorvida por ocasião da reorganização ou da rees

truturação da tabela remuneratória, da concessão de

reajustes, adicionais, gratificações ou vantagens de

quaisquer natureza ou do desenvolvimento no cargo,

conforme o caso.

Da Vigência

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos financeiros relativamente ao

disposto no art. 39, a partir de 1Q de janeiro de 2006.

Da Cláusula Revocatória

Art. 25._Ficam revogados o § 1Q do art. 9º e os arts.

20 e 21 da Lei nQ 10.862, de 20 de abril de 2004.

ANEXO I
ESTRUTURA DO PLANO FSPECIAI. DE CARGOS DA CULTURA

!cARGOS ICLASSE PADRAO

III
!ESPECIAL li

I

f'V1
\/

C
IV
UI

11

I
Cargos de Provin1ento Efetivo de Nível [V" I
SuperioT_ IntclTnediário e Auxiliar do rVIPlano Especial de Cargos da Cultura

iB
IV

IH

IJ

I

'\/

IV

V\ flI
1I

I

___.. • ~..._..~ ~ ......._ .......:w~"".'
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ANEXO II
TABELA DE CORRELAÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA

SlTUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA

tARGOS tLASSE PADRAO IPADRAü iC'LASSE (ARGOS

çargos de 1I1 ~II targos de

IProvimento Efetivo \. lf ~I [ESPECIAL !provimento Efetivo

~e Nível Superior. I Ir kJe Nível Superior,

lntennediário e
!\'I VI

ntennediário e

Aux.iliar. regidos l-\uxiliar do Plano
pela Lei n') 8.112, de IV K,' Especial de Cargos

1I de dezembro de B
V V ., da Cultura

1990, que não III II
~stejam organizados 11 II
~m Carreiras.

I I
pertencentes ao ,.... M WI rsiQuadro de Pessoal ;\-

~o Ministélio da rv W
Cultura. do J[PHAN, IV ~V

~a FUNARTE, da m ~II
IFBN e da FCIP

11 ~l

~ rI
~/ rv
IV V

[> II 111 '\

I I

I
,

ANEXO III
TERMO DE OpçÃO

Nome: K:'argo:

Matricula SLo\PE: Jnidade de Lotação: Unidade Pagadora:

--:idade: Estado:

Servidor: ( ) Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos tennos da Lei n° . de de de . e observado o disposto nos ~~ 3". 4" e 5° do seu art. l°, optar pelo
<>nquadrameflto no Plano Especial de Cargos da Cultura e pela percepçào dos vencimentos e vantagens fixados pela
prnesma Lei.
lLocal e Data: , de de .

~ssinatura;

R.ecebido em i í .

Assinatura/Matrícula ou carimbo do servidor do órgão ou entidade do
Sistema de P·essoal Civil da Administração Publica Federal - SIPEC
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ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA
CULTURA
ErnR$

CLASSE PADRÃO INIVEL DO CARGO

SUPERIOR lNTERMEDIARIO lAUXIUAR
II1 565.45 187,13 J21,89

!ESPECIAL II 529,07 858,07 211,32
[ ~94.41 343,15 ~OI,27

~I ~87,O& 328,84 191,75

IV ~73!OO 326A9 182,66

li"' ocv ~59,39 312,93 174,04
[\..-

~46, 17 299,92 165,81III

~I ~33,34 287,44 158.00

~20.88 ~i5,55 150,61

IVl ~O8,79 264,10 143,57

~ G97.0S 1~1 '0 136,86.:.)-,.:-

B ~V ~85.65 ~42.73 13üA9

W 374,58 J32,72 124,46

Il ~63.82 ~23.13 118.70
[ 353.41 ~13,96 113,22

~ ~43,29 ~O5.18 108,00
~V 333,45 196.75 103.06

lI\ II :?79,61 162,54 87.19

Il ~71,59 155,87 83,20

I ~ó3,&O 149,49 79.40
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ANEXO V
VALORES DA GRATIFICAÇAo ESPECÍFICA DE ATIVIDADE CULTURAL
ErnR$

~LASSE PADRAO Nível Superior Nívellnterrnediârio Nível Auxiliar

111 1.550,00 750.00 505,00

ESPECIAL [I 1.44R.60 72R.16 ~RO,77

1 1.353.83
!

706~95 ~62,28

VI 1.2ó5!26
,

686,36 ~44.50

V . 1.182,49 666,37 427.40
1.105,13

,

~46,9() ~IO!96r- IV
"-

1.032.83
.

~28, 11 895.16111 I

11 965,2A ~09.S2 G79,96

1 90~.11 192.06 3ll5J5

VI &43,10 ~74.R] 351,29

V 787,94 558.07 J37,7R

~
IV 736,39 541J2 824,79

III ~8S)2 52ll,03 lJ 12JO
II ~43.19 , 5JO,71 800,29

I 601,12 . ~95,84 ~&R.74

V 561,79 ~81,40 [277,63

IV 525,04 ~67,J8 ~66,95,

lA JII ~90\69 ~53}6 256,69

~I ~5R.59 ~40.55 246,&1

~ ~2R.59 ~27.71 J37J2
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ANEXO VI
~

CARGOS DO PLANO DE CLASSlFICAÇAO DE CARGOS CRIADOS NO QUADRO DE PESSOAL DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

~ARGO QUANTIDADE
Administrador BOO
'r I'

~ütstatlstIco

~ontador IOO
.... ' 60tconornlsta
W,ngenheiro 20

ANEXO VII
(ANEXO IDA LEI N° 11.046, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004)
ESTRUTURA DE CLASSES EPADRÔES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNPM

CARGOS ~LASSE DAORAO

f- Especialisla em Recursos Minerais 11

f- Analista Administrativo ESPECIAL I
~ Técnico em Atividades de Mineração 'r

l

~ Técnico Administrativo
B V

V

III

I
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I
V

IV

V\ III

11

I

ANExovm
(ANEXO IV DA LEI N° I1.094, DF 13 DE JAI\TfIRO Df 2005)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO DE AUXILIAR DE
SERViÇOS GERAIS DA COMISsAo DE VALORES MOBILLÁRJOS - CVM

~LASSE WADRAO VENCIMENTO BASICO (R$)
••_ •••utu lU ••

III 9R5,17

~ 11 944.03

I ~O4,62

~'I 866\97
~.' 830.86

B IV 79fi,33

III 763,23
li 731,56

I 701,22

VI ~87,lO

~,r ~73.45

Ir IV 659,9R
1\'

111 646.78

11 633,85
1 621,17

V óO~,75

IV 596.57
D l1l 584.64

11 572.95
I 561,49
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ANEXO IX
(ANEXO VDA LEI N° 11.095. DF 13 DE JANEIRO DE 2005)
TABELAS DE VENCIMENTO BAsICO DOS CARGOS DO PLANO FSPFCIAL DE CARGOS DO
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
EmRS

~LASSE 'PADRÃO ~IVEL DO CARGO

~lJPFRIOR fNTERMEDlARIO IAUXILIAR

IH 565,45 3~7,13 ~21,89

~SPECIAL l ·'9 Oi ~5K07 ~I 1,32Do. , .

I ~94.41 343.15 ~OL27

I.... ~~( ~S7,OR ~2R,R4 191.75I\.-

IV' ~73.00 326,49 1R2,fió

V ~59.39 312,93 174,04

1II ~4h,17 ~99.92 165,RI

I ~33)4 ~87.44 158,00

~20.88 ~75\55 150,61

~I ~O8,79 ~64.l0 14357
~r 397,05 153,20 136.R6

a IV ~85,65 242,73 130,49

~H 374,58 232,72 124A6

II ~63,82 1223.13 118,70

~ ~5141 213.96 113.22

rv 343,29 ~05~ 1R 108.00

IV G33,45 196,75 103,06

lA IH 279.61 161,54 87.19

II 271,59 155,87 83,20

I ~ó3,RO 149,49 ~9AO
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ANEXO X
(ANEXO II DA LEI N° 11.091. DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO EREQUISITOS PARA INGRESSO

CARGOS TECNICO-AD~nNISTRATIVOS EM EDl:CAÇÃO
NíVEL DE toENOMINAÇAo DO CARGO

REQUISITOS PARA INGRESSO
CLASSIFICAÇÃO tESCOLARIDADE OUTROS

A ~ssistente de Estúdio fundamental Incompleto

A V\uxiliar de Alfaiate ' fl:undamental Incompleto

A ~uxiliar de Carpintaria lJ:'undamentallncompleto
,

lA ~uxiliar de Dobrador , fundammtal Incompleto ,

A ~uxiliar de Encanador
!

' Ir-undamcntallncompleto

A IAuxiliar de Estofador
!

,rçundamental Incompleto

lI\ ~uxiliar de FOQador de Metais , '
f.·undamental [ncompleto

V\ , ~uxi1iar de Fundição de Metais
' ,

~undamental Incompleto
! .',

~
Auxiliar de Infra-estrutura le

~undamentalIncompleto
ManUtenção/área

" Auxiliar de Limpeza
,

Alfabetizado, '

~ Auxiliar de Marcenana
: ,

ç undamental Incompleto

~
Auxili ar de Olicina de lnstrumentds

'undamentallncompleto
lMusicais ,

V\ V\,uxiliar de Padeiro ~"undarne-ntallncompleto

~ V\uxi liar de Sapateiro .l--\lfabetizado

V\ ~uxíliarde Serralheria
!

;lFundamental Incompleto

~ A.uxiliar de Soldador :lFundamental Incompleto

li\. ~uxiliar Operacional '1Alfabetízado

V\ II\uxiliar Rural :1 ;! !J:;undamental IncompletoII ,

lA. :C'arvoejador
c.~

!J:;unda~entallncompleto:I,.i

~ :Chaveiro i
lJ:'undamental Incompleto

~ lT_aYadeiro ~lfabetizado

~ Oleiro lJ:<undamental Incompleto
A Pperador de Máquinas de Lavanderia ~Ifabetilado

A Pescador Profissional lJ:'undamenlal Incompleto

V\ RedeiTO Il;undamental Incompleto
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lA Servente de Limpe7a IA Itàbeti7ado

~ Servente de Obras IA Ifaheti zado

A Taifeiro Fluvial :...·undamental Incomplcto

A !raifeiro Marítimo undamental Im:ompleto

A Ve,tiari<;ta Fundamental Incompleto

B Açougueiro Fundamental Incompleto
IJ::xperiência de 6
~eses

~xperiência de 12
B Ajustador Mecànico ""undal1lental Incompleto !lleses ou

profi ssionalizante

~ Apontador lFundamental Incomplelo
Experiência de 12
meses

iR ..... nnador jFundamental Incomplt'to
t:.xperiencia de 12
neses

~ IA.nnazenista Fundamental Incompleto
~xperíencia de 12
meses

a IArrais
!Fundamental Completo -t

Habilitaçào

ta IAssistente de Cãmcra 'r,undamemal Completo
iExperiencia de 6
[meses

rB V\ssistente de Montagem 'Fundamental {'ompleto iExpcri~ncia de 6
neses

B A.ssistenle de Som ÍFundamental Completo
IExperiência de 6
meses

B
A tendente de ÍFundamental Completo
~'onsultório!área

B ~i\lendent~ de Enfcnnagem !Fundamental Completo

B Auxiliar de Agropecuária :Fundamental Incomplc:to
!Experiência de 12
nesc,>

~ Auxiliar de Anatomia t' Necropsía TCundamental Incompleto
Experiência de 12
rneses

rs Auxiliar de Artes Gráficas tFundamental lnl'omplcto
Experiência de 12
meses

~ Auxiliar de Cenografia fFundarnental Completo
l:xperiência de 6
meses

IR Auxiliar de Cozinha A,ltàbetizado

rs ..... uxiliar de Curtume~' Tanantes ~undamental Incompleto
Experiência de 12
meses

~ A.uxiliar de F.kllicisla Fundamental Incompleto
r:xperiência de 6
meses

iB Fundamental Incompleto
Experiência de 12

t\ LJxiliar de Farmacia meses

~ Auxiliarde figurino Fundamental Completo
:xperiência de 6

meses

~
~uxiliar de Industrial izaçào e _

undamental Incompleto
J-,xperiência de 12

Ic.\msen ação de Alimentos meses

~ Auxiliar de Laboratório "-undumental Incompleto
!Experiência de 12
!meses

~ Auxiliar de Mecânica Tundamenlal Incompleto
iExperiência de 6
Imescs

~----~---------------_.---_............------------------------~'~-~



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

.:\uxiliar de Processa-mento de Dados "'undamental Completo

Dezembro de 2005

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

v..uxiliar de Meteorologia

~uxiliarde Microfilmagem

Auxiliar de Nutrição e Dietética

Barbeiro

Barqueiro

Bombeiro Hidráulico

!Carpinteiro

:Compo<;itor Grátíco

Conservador de Pc~cado

~ontramestn:Fluvial:' Maritimo

t'opeiro

Costureiro

Desenhi"ta Copi;.;ta

Eletricista de Embarcar;ào

Estofador

Çiarçon

Jardineiro

, ~ancheiTo

1l\.1arceneiro

Marinhcirü

Marinheiro Fluvial

Massagista

'Mestre de Rede

Montador-Soldador

Fundamental Completo

FlIndamental Incompletn

~FundamcntalIncompleto

'undamentallncomplelO

rundamcntallncompleto

[Fundamental Incompleto

~:unJamC'ntal Incompleto

Fundamental Incompleto

rundamental Incompleto

Fundamental Completo

rundamental Incompleto

r undall1ental Completo

fundamental Incompleto

~:undame-ntal Completo

~:undamental Incompleto

[Fundamental Incompleto

Fundaml'ntal Incompleto

~undamcntal Incomplem

"undamcntal Incompleto

Fundamental Incompleto

'undamental Incompleto

Fundamental Incompleto

T,'undal11cntal Incompleto

~'undamental Incompleto
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Experiência de 6
meses

Experiência de 12
ncscs

~xperiencia de 12
meses

Experiência de 12
meses

~xperiência de 12
,~eses

!Experiência de 12
Imeses ou

;IPrnfissi onal izante

I Expellência de ]2
'!meses ou
'profissional izante

1 Ir:xperiência de 12
,

, mese."
I

,~xperiência de 12
i ~eses

Experiência de 12
~leses

,:

'Lxperiência de 12
~eses

1 Experiência de 6
, rt;Icses

'::xperiênci a de 12
; meses

I :Experiência de 12
I meses

'Experiência de 12
~eses ou
Pfofissi onal izante

~ixperiência de 12
. ~cse~
~xp.eriência de 12

rilC:ses ou
IPi-c' fiss ionaIizante

!Experiência de 12
njleses
Experiência de 12

I,

,lnJeses

Experiência de 12
n~eses

';

!Experiência de 12
Irneses ou
~rofissionalizante
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13 lMotocidista Fundamental Incompleto IExperiência de 12
,"leses

~ Ioperndnr de Tele-impressora "undamental Completo !Experiência de 6
!»leses
jExperiência de 12

B Padeiro ~undamental Incompleto !»leses ou
!profissionalizante

IExperiência de 12
tB Pedreiro -undamental rncompleto meses ou

profissionalizante

Experiência de 12
rs tpintor de Construção Cênica e Painéis lFundamental Incompleto meses ou

!profissionalizante

Experiência de 12
~ [pintor/área I""undamentallncompleto Imeses ou

tprofissionalizante

B Sapateiro Irundamental Incompleto !Experiência de 12
lJl1eses

IB Seleiro Irundamental Incompleto IExperiência de 12
!»leses

B tr'ratorista Fundamental Incompleto !Experiência de 12
meses

IB lVidraceiro Irundamental Incompleto !Experiência de 12
pneses

Ic ~derecista ~tédio completo
jExperiência de 24
iJncses

K: V\dministrador de Editici()s lMedio completo

Ic lAtinador de Instrumentos Musicais Ifundamental Completo I.t:xperiência de 12
!»leses

Ir IAlmoxarife ~1édio completo
iExperiência de 6

1'-" iJneses

C ~ scensnrista Médio completo
IExperiência de 12
meses

C iAssistente de AI unos Médio completo
Experiência de 6
neses

C ~uxiliar de Creche Fundamental Completo
Experiência de 12
meses

C V\ssistente de Laboratório l::undamcmal Completo
Experiência de 12
iJneses

C
~ssistente de Tecnologia da

Médio completo
Experiência de 6

~nf(mnaçã() mese,;

r lAuxílJar de Biblioteca "'undamental Completo
txperit."ncia de 12
meses

~
Médio completo +

{Auxiliar de Enrennagem Profissionalizante (COREN)

~ !Auxiliar de Saúde I'-:-undamental Completo
Lxperiência de 12
Imeses

Ir- lFundamental Completo
Experiência de 6

I'- I\uxi liar de r opografia meses

k: ~uxiliar de Veterinária c Zootecnia Ir:-undamental Completo
Lxperiência de 12
meses

-__, ..__+_.,_""" • ..""_a...._ ..._........._. " ...... ...~ ~.Mr4l';!'~
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K:' !Auxiliar em Administração !fundamental Completo
(E.xperiência de 12
Imeses

Ir' ~uxifiar em Assuntos
tMédio completo

tExperiencia de 6
[L- Educaçicmais neses

C Brigadista de Incê'ndto :undamental Completo
Lxpcriência de 12
1l1l..·ses

r Camareiro de E!'pctá-:ulo 1\Jédio completo
Experiência de 6

~. meses

C Ccnotécnico Médio completo
Experiência de 6
meses

Fundamental Completo f.

t ('ondutor.:Motori"ta Flu\"ial specialização + habilitação
tluvia!

r Contínuo Fundamental Completo
Experiência de 12

'- ncses

C r-:'ontra-Mestrc'Ofício Fundamental Compktn
~xpericncia de 12

meses

~ I\-'üntra-rcgra Médio completo
Experiencia de 6

, Imeses

C k:ostureiro de EspctáculoiCenário Médio completn
IExperiência de 6

"

Imeses

r Cozinheiro
FU,ndamentallricompleto até a ~xperiência' de 12

~,

"4"sêrie neses

C K:'ozinheiro de Embarcações Fund1Ullehtal lncompleto
Experiência de 18
meses

~ Datilógrafo de Textos Gráficos rvledio comn1eto
Experiência de 6

,'o , , lu· ...es

Ir- Detonador Fundamental Completo
bi,periencia de 6

I\- mesesi,' ,

k= Discotecário \undarnental Completo
fxpcriência de 12

,
" ' meses

~ 1-.letriclst3 •r:~ndãmerital Completo
:xperiencia de 12

, meses

K: Eletricista de E"petacuJo Médio completei
ExpcI1êncla de Ó

, ", Imcsc...

[Experiência de 12
....... Encademador !Fundamental Incompleto Im,escs ou""-

pro fissionalizante

r '~ncanador.'Bombelf(l Ir-unda~entaJ Completo !Experiência de 12
'-

:meses

r 'fotógrafo Fundamental Completo
Experiência de 12..... mc ..es

~ Fotogravador Fundamental Completo ~xpcriência de 12
Im:eses

Ir mpo,itor r.undamental Completo !Experiencia de 6
1'-'

im,eses

~ 0uarda Florestal Fundamental Completo
[Experiência de 12
Imeses

- Hialotécnico r'undamental Completo
c.xperiência de 6

I'-- meses

lC Impressor Pundamental Compll'to J::xoeriência de 12
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Imeses

~ i'--inotipista ~;undamental Completo [Experiência de 12
meses

~ Locutor ~kdio completo -.xpcriência de 6"-
neses

;undamcntal Completo +
C Marinheiro de Maquinas ~pecialização para marinheiro

de máquinas

:undam~ntal Completo ,
t lMarinheiro Fluvial de Maquinas l:"specializaçào para marinheiro

de máquinas

t ~faquinista de Artes Cênicas Médio completo fExperiência de 6
me!>es.. lMateiro Fundamental Incompleto Experiência de IR

~

:meses

Mecânico Fundamental Completo Experiência de 12
iL- jmeses

!rvlecãnico de Montagem Experiência de 12
I"... e Irundamental Completo~ iManutenção tmeses ou

!profissionalizante

IMestre de Frnbarcações de Pequeno
IFundamental Incompleto~. lPorte

Ir 11\1otorísta lFundamental Completo It.xperiência de (}
~.

Jrneses

Experiência de 12
ir> Ioperador de Caldeira lFundamental Completo !meses ou:--.

IProfissi onalizante

Ic Ioperador de Central Hidroelétríca n"'-undamental Completo Experiência de 12
neses

r-: !operador de Destilaria !Fundamental Completo
tr.xperiência de 12
meses

~
Operador de Estaçào de Tratamento

Fundamental Completo
Experiência de 12

In'água e Esgoto meses

r pperador de Luz Médio completo
Experiência de (}

'--o
meses

~
Operador de Máquinas de Construçào

Fundamental Incompleto
Experiência de 12

,--~ivil ne~es

Operador de Máquina de _
undamental Completo

Experiência de 12
'L

FOlOcnmpositora neses

r- Jperador de Máquinas de Fundamental Inc"mpleto
[Experiência de 12

~ T errapl anagem Irneseo.:

t Operador de Maquina Copiadora Médio completo
Experiência de 12
iJneses

pperador de Máquinas Agrícolas
lFundamental Completo ' curso

'L IProfissi onaIizante

Ic Operador de Rádio-Telecomunicações ~1édio completo
IExperiência de 24
meses

Mecânico
[Experiência de 12

ç de Montagem e!t'undamental Completo tmeses ou
Manutenção !profissionalizante

ro iPorteiro [Médio completo'--

------------ ~.-.., - ~..=-;I_,_'"1i<",'.
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C ~rogramador de Rádio e Televisào lMédio completo
Experiência de 24
[meses

k: !Recepcionista IMédio completo

r::xperiência de 12

~ Revisor de Prova ... Tip0gráficas Wundamental Completo meses ou
profissionali7ante

C Salva-vidas :undamcntal Incompleto
r:xperiencia de 18
meses

~undamental Completo "

C Segundo Condutor especíalização + habilitação
orno segundo condutor

C Seringueiro IFundamental Incompleto
Experiência de 18
meses

C Sonoplasta Médio completo
Experiência de 6

,meses

C Irelefoni ~ta 'Fundamental Completo
! Experiência de 12
:meses

C ripógrafo Fundamental Completo
1::xperiência de 12
neses

k:: Torneiro Mecânico Fundamental Completo
Experiencia de 12
neses

k: Vidreiro ~undamentalCompleto
'F.xperiê'ncia de 12

; , meses

~ Assistente de Direçào e Produção Médio C()mpktl~
Experiência de 12

, me~es '

~ Assistente em Admini.;traçào
Médio Profi<;sionalizallte. ou F:xperiência de 12
Médio completo + experienLa I meses

p ~:onfeccionador de Instrumentos
Médio completo

! Experiência de 12
Musicais , : meses

Médio Pnifissionalizame . oLJ

D ~esenhista Tecnico': Especialidade Médio. completo •. li
onhecimento de pmgramas de

f'ditoração eJc,tfõnica e desenho ,I

~ Desenhista Projetis1a
Médio Profissionalizante' ou ~xperiência de 6
Médio complcto+ experiênba II Imeses

!

I;\'lédio Pro fi '>sionali zante
D Diagramador ou Médio completo ~ cun;o

de editoraçào eletrônica

D Editor de Imagem Médio Profissionalizante ou Experiência de 12
Médio c()l11pl~to + cxpericnçia ;Imeses

D nstrumentador Cirurgíco Médio completo
.,t:xperiência de 6
'[meses

Médio Completo t

D [M'ecànico (apoio lI1alllimo)
e-.pecializaçào 't carta de
primeiro condutor e de'
Mecânico

10 i1vlestre de Editicacões e Infra- Médio completo •Exoeriência de 24
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"slrutura ~neses

lo Montador Cinematográfico Médio completo fExperiêncla de 12
~eses

p Ioperador de Câmera de Cinema e TV !\-kdio Profissionalizante ou Expericncia de 6
Medi" comr1et" I exp.:riência meses

D ~ecrcacionjsta ~Médi(l cOlnpleto ICxperiência de 24
iJlleses

D lRevisor de Texto Braille ~1édio completo - habilitação ~xperiência de 24
bpecífíca meses

D rraxidclmi sta Médio completo Experiência de 12
meses

D ~'ecnico de Aerofotogrametria Médio completo ~ habililação
Médio Profissionalizante ou

lO fIécnico de Lahoral0rio·area Médio complero - curso
fécnico

Médio Proti..;..;innalILante ou
IMédio completo ~ curso

lo trécnico de Tecnologia da Infomlaçào Técnico em eletrônica com
~nfase em sistemas

omputacionais

IMédio Profissionalizante ou
p trécnico em Agrimcn..;ura 1r-1édio completo I curso

trécnico

~1édio Profissional izante ou
lo rrécnico em Agropecuária ~1édio compldo ~ curso

récnico
rvfédj,.) Pro fi ~.;i()f1[\1 Llant\? ('u

lo n-écnico em Alimt'nl0s e Laticínios [Médio compkto I curso
fécnico

D Irécnicos em Anatomia e -:'-1ecropsia
:\lédio Profis,ional izante ou p::xperiência de 12
Médio comp]e1O I experiência neses

~kdio Profissional izante ou
D rrécnico em Arquivo ~1édio completo + curso

rI"écnico

Médio Profissionalizante ou
D trécnico em Artes Gráficas Médio completo + curso

fécnico

D trécnico em AudiovislJal Médi" Profis';lonal izante ou Experiência de l2
Médio cumplCh) I experiência neses

Médio Pro fis,io nallzan1e ou
D lTécnico em Cartografia Médio complt.'to . curso

Tecnico

Médio Profis..;ionallzanlc ou

~ lTécnlco em ClIlemalllgrafia lMédio completo + curso
!Técnico
Médio Profis..ional izante ou

lo iTécnico em Contabilidade IMédio completo curso
récnico

[Médio Proti..;si onal izanle ou
D lTécnico em Curtume e Tanagem lMédio completo i curso

Irécnico
p rrécnico em Economia Doméslica IMédio Profís..ionahzante ou

'-----------------------....._-----------------_.....-----~----~,
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Médio completo ·1 curso
rrécnico

Medin Pwfissiona!izanle ou

lo Ifemico em Edificações tMédin c()mpleto curso
I'écnico

Médio Profissionalizante ou

~ trécnico em Educação Física M~dio completo -I- cur~o

rrécnico

Médio Profissionalizante ou

D trécnico em Ektricidade Médio Completo ~

Y:spec ial ização

!I--fédio Profissionalizante ou

D ~écnico em Eletrônica IMédio Completo + Curso
Irécnico

!Médio Profissionalizante ou
D Técnico em Elctroelelrônica !\.1édio completo ... curso

[Técnico

Médio Profissionalizante ou
) rrécnico em Elctromc-cãnica IMédio completo curso

[Técnico ..

Médio Profissionalizante ou
p Técnico em Eletmtécnica Médio completo -I- curso

rrecnico

lM~dio Profissionalizante ou
D lrécnico em Fnl"ennagem Médio completo ., curso

~écnico ..

lr1édio Profissionalizante ou

D Técnico em Enfcnnagcm do Trahalho Médi:o completo + curso
I"écnico

,1\1cdi6 Profissional izantc. Oll

~ trécnico em Fnologia Médio completo + curso
.n-écl1ico ",

10 lTécnico em Equipamentos Médico-; lMedi() Profissionalinnle ou !Experiência de 12
Iodontológic(l<; .Médio completo - experiência !meses

!f\.1etfi:o Completo
,.

10 fécnico em Estatística
" ........

';I'!~mihecimenlOespecí fico

1J'.1ééli;o ProfissiOllal izamc Ou
p Irécnico em Estrada ~lédio completo + curso

rrécnico

.~lédio Profissional izante ou
lo rrécnico em Fannácia lMédio completo - cur:so

Irecnico

lMedib Profissionalizante ou
lo tréenico em Geologia Médio completo -+ cu~!>o

Irécnico

.10 trécnico em Ht:rbário tMédio Profissionalizante oü IExperiência de 12
tr'wlédio completo + ex pcrien<.: ia neses
Nfédll) Protí,;slnnali /anlC ou

lO !Técnico em Hidrologia 1h1~dio completo + curso
rr~cnico

~ trécnico em Higiene Dental
Médio Profissional izantc ou

.r\1édio comoleto -.- curso
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recnico

Médio Protissionali lante ou
D Técnico em Instrumentaçào rvlédio completo cur,>o

fécnico

Técnico em Manutenção de
Médio Profissionali zante ou

D
Á.udio,'Video Médio- Completo ~ Curso

Técnico

Médio Pl'Otissionalizante ou
lo TécniCll em Mecânica r.,,·!édio completo I- curso

Técnico

Médio Prolí"ional i lantc ou
1) Técnico em Metalurgia MC;;dio (;olT1plcto I ,~urso

lécnico

Media Protissional i lante ou
D Técnico em Meteorologia Médio completo I curso

récnico

~ Técnico em r."licrolilmagem
Médio Profissionalizante ou Experiência de 12
Médio completo + experiência meses

r..1édio J>rofi ssionalizante ou
to Técnico em Mineração Médio completo - curso

:Técnico

Médio Profissionalizante ou
D ~écnico em Móveis e Esquadrias "'fédio clImpleto I curso

Técnico

Médio Profi ssionali7ante ou

fD Técnico em Música Médio completo , cur.-.o
Técnico

Médio Prolissionalizante ou

~ Irécnico em Nutrição e Dietética Médio completo f curso
fécnico

Médio Profissionalizante ou
D Técnico em OJ1óptica 1\·tédio completo ~ curso

Técnico

[) récnico em Ótica
Médio Prnli"sional i:tante ou Experiência de 12
Media compkto -l experiência Irneses

Médio Profissionalizante ou
D Técnico em Prótese Dentária !vfédio completo . curso

fécnico

Médio Profissional izante ou
D I"écnico em Ouími,'a Médio completo -I- curso

I fecnico

it--1êdio Profí ssional izante ou
D rrécnico em Radiologia 1!\1édio completo -r curso

~'écnico

fécnico Reabilitação
Médio Profissionalizante ou

D
em ou

:Médi o completo I curso
Fisioterapia

rrécnico

rrv1r.~dio Pro ti s·.;j clnal i7ante ou
D Tecnico em Refrigeração tr..1édio completo 1 curso

fécnico

D
[I\-kdio Profissionalizante ~1U t:J(periência de 12

[écnico em RC'itauração tMédio completo -I- expeliência meses
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tMedio Profi ssional i/ante ou

In ~écnico cm Saneamento !Médio completo -I- curso
lTécnico

!fI..1t~din Prl\fission81 i78ntc üu

:o Irécnico em Secretariado t/I,·lédio completo t curso
rrécnico

récnico em Segurança do
Médio Profissionalizante ou

~ Médio completo - curso
Irrabalho !Técnico

10 [Técnico em Som
tr-.ledio Proti ssionalizantc ou !Experiência de 12
Médio completo -I- experiência !meses

Médio Protissional izanlC ou
p rrécnico em Telecomunicações Médio completo ... curso

Iécnico

~ [Técnico em Tdtfonia
~tédio Prolissional (lU \lédio lFxpericllcia de 12
~Omplcl() ·f cxpcnêncl3 ~eses

D rradutor e 1nté'Tlrcte de linguagem Media cOI:npleto .... proficiência
ide Sinais ~m LIBRAS

10 rrranscritor de Sistema Braille Médio cumpleto
IExperiência de 24
[meses

P Kt' igil ante
-':;-undamental Completo e curso IExpcri~ncia de 12
de fonnação Imeses

Médio Profissionalizante ou
p lVisitador Sanitàrio Médio completo + curso

Técnico

E !Administrador
":ursó Superior em
Administraçào

E V\nalista de Tecnologia da Informação Curso Superior na área

~ I\nlropólogo
Curso Superior em
Antropologia

IE ~rqueólogo Icursó Supl'rior em Arqueologia

lE IArquitdo e Urhanista
rCurso Superior em Arquiteturd
IP Urbanismo

IE lArquivista :Curso Superior em
iArquivologia

tE !Assistente Social
·~'utso Superior em Ser....iço
S~ial i

.fLei ESPl'citica: Ensino Médio
Ir. '1 C'onheciment~IF IAssistente Técnico em Embarcações
!,-,.omp elo.

I'- iPspec'ializado em arte na ....al e
Imãquina..

~ Astrônomo rCurso Supclior em Astmnomia .

~urs6 Superior em Economia
IE ~uditor pu Direito ou Cit:ncias

tontábeis
,

lCurso Superior em
IE !Biblíotecátio-I)ocumentalisra ~ibliolc<:onomiaOu Ciências da

Infomlaçün

lI: IBiólogo
~urso Superior em Ci':nl"ias
Biológicas

lI: lBiomédico Curso Suverior em
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lBiomcdicina

tE ICenógrafo Ir- urso Superior na área

.Cl hpecifica: Ensino Médio
tE r:omandante de l.ancha ['-"omplt:tú, e~pecializaçào na

~rea e Carla de Patrão de Pesca

!Lei Especifica: Ensino Médio

E Comandante de Navio fc:ompleto. especialização na
~rea C' Cana de Patrão de Alto·
tMar

... Contador K'urso Superior em Ciências

.L
ro.....ontábeis

['-"Ufl'O Supclior em I\nes
tE iCoreógrafo ['-·ênicas, Teatro ou Educaçào

Fisica

ICurso Superior em Artes
lE lDecorador tPlásticas ou Arquitetura e

1LJrbanísmo

~ pesenhista Industrial
turso Superior em Desenho
Industrial

~ lDiretor de Artes Cênjca~
Curso Supclior em Artes
"::'cnicas

;E !Diretor de Fotografia
fcurso Supetior em
:Comunicação Social

K'urso Superior em
tE lDiretor de Iluminaçào Çomunicaçào Social ou Artes

!cênicas

lDiretor de Imagem
['-'urso Superior em

E
fc:omunicaçào Social

!Curso Superior em

Diretor de Produção
r--:'omunicaçào Social, Artes

E
IPlásticas e Artes Cênicas ....

Ihabi lilação

E Diretor de Programa
iCurso Superior em
Comunicação Social
.urso Superior em

E )iretnr de Som
~'omunicaçào Social

~ [Economista K=urso Superior em Economia

IEconomista Doméstico
ro-:'urso Superior em Economia

lI: Doméstica

r-=urso Superior em

tE IEditor de Puhlicações iromunicação Social.
~omalismo ou Letras

iCurso Superior em
Enfernlagem com

IE Enfermeiro do Trabalho I:specialização em Lnfennagem
do Trabalho
...::urso Superior em

E tEnfcnnci m;area
IEnfennagem

'-----------~----------------------------------.~=..,.
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I~

E
E

E

IEngenheiro/área
- Engenheiro Agrônomo

!Estatístico

'r-annaceutico

tFannacêutico Bioquímico

T'igurini:':ta

""ilósofo

"ísico

Il:isioterapeuta

lFonoaudiólogo

KJeógrafo
Geólogo

fHistoriador

Imediato

:C"urso Superior na área

:Curso Superior na área

~urso Superior em Ciências
Estati~{icasou Atuariais

:Curso Superior na área

~-urso Superior na área

rCurso Superior em Artes
!cênicas - habilitação em
~ndumelltária

Curso Superior em FIlosofia

-:-urso Superior na área

... urso Superior em Fisioterapia

I'-".-urso Superior em ,
[fonoaudiologia

".... urso Superior em Geografia
lCurso Superior em Geologia

lCurso Superior em História

Lei Especifica: Medio !

Completo. Especial iLação na i

Área ou Carta de Patrão de
Pesca

.

E ~omalista

tE Matemático

IE !Médico Veterinário

If.: IMédico/áreaIL

fr. Mestre Fluvial

11= Mestre RegionallL

IF lMeteoTOlogistalL

tE Museólogo

iE Musico

~ lMusicoterapeuta

rl'= fNutricionista"hahi 1I laç àoiL

!E I6ceanólogo

IE IOdontólogo

lI: lürtoplisla
,o.:: lPedagogo/área

iE IPrimeiro Condutor

Curso Superior em Jornalismo,
ou Comunicação Social com'

, labililaçào em Jomali"mo
!curso Superior em \1atemátH:a

!curso Superior em l\'ledicina
Vcterinária

lCurso Superior em !\'"fedicina

..ei Específica: Media
,!completo e Especialização e
rC3rta de Mestre Fluvial

Ir.ei, Específica: ,I' Médicij
:I'--~ompkto e Especializaçãq e·
k;arta de Mestre Regional ;
I'-~urso Superior na área

I~urso Supetiorem Música I ,

~urso Superior enl
,~Usicoterapia

k:'urso Superior em Nutriçào

'[curso Superior em Oceanolo'gia
klu Oceanografia
,[,Curso Superior em Odontologia

'lCurso Superior em Ortóptica

,K'urso S"pcrior em Pedagogia
.Cl Específica: Fundamental
~omDleto' Curso de
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~':speclali/a~'ào

E !produlor Cultural Curso Superior em
:'ornunicaçào Social
",urso Superior em

r' "- Vi~ualomumcaçao ou
Comunicação Social com

E ProgramaJ{1J" Visual Habilitaçà.o em Publicidade ou
Desenho Industrial com
fhabilitaçào em Programação
IVi..ual

~ .lpsi cólogo:área ~'urso Superior em Psicologia
~'ur,.;o Superior em

iE ~uhlicitário
<omunieaçàn Social com
Habilitaçào em Publicidade e
Propaganda

~ lQuímico
",

urso Superior na área

Curso Superior em
E Redator ~omunicação SOCIal ou

Jornalismo ou letras

~ Regente
r'urso Superior em r.,·1úsica -+
bpecialização em Regcncia

Curso Superior em

~: Relações Públicas
iConlLlnicaçào Social com
lHabilitaçàl1 em Relações
l?úbJicas

~ Restaurador/área r2urso Superior na área

E Revisor de Texto
rCurso Superior em
:Comunicação Social ou Letras

r:urso Superior em
, ~omlJnicação Social com

~ Roteirista ~fabilitaçào em Jornalismo ou
t'inema ou Publicidade e
Propaganda ou letras

E Sanitarista
Curso Superior com
J=:special i7açiio na área

E Secretário Lxecutivo
"':'urso Superior em Letras ou
Secretário ExeçutiV() Bilíngüe

;E Sociólogo ....'urso Superior em Sociologia

Técnico Despl)rti H)
"::'ur50 Superior em ~;ducaçà(l

...... -ísica

E p'ecnico em Assuntús l:ducacionais
"::'urso Superior em Pedagogia
lU Licenciaturas

urso Superior em
E Irecnólogo em Coopemtl vismo Administração ou Gestão de

,,-'ooperati\as

'f' f'ecnólogoiformaçào jCurso SUpl:ril1r na áreaL

E reólogo ,,-'urso Superior em Teologia

lE h'erilpeuta Ocupacional
.urso Superior em Terapia

Ocupacional

~ rrradutor Int~rprete "- urso Supl.'rior em Letras

tE Zootecnista ":urso Superior em

_____~ .... .. ,"...".~"_ "".IW _="",,,,"'!II!l~"<
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[ :J f_<~ot_ecni_;: ,

ANEXO Xl
(ANEXO III DA LEI N° 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
TABELA PARA PROGRESSAO POR CAPACITAÇAO PROFISSIONAL

INIVEL DEINIVEL DE
~'ARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

~LASSIFICAÇÀO ~APACITAÇÀO

U :xigêncla mínima do Cargo

A
ijI 20 horas

m ~O horas

V 60 horas

ttxigência mínima do Cargo

~
1'1 ~O horas

II If ón horas

~V ~O horas
,

~ HigenCia miníma do Cargo

Ir- II 6Ú horas
I'--

~1I ~0 horas,
UV 120 horas

I ~~jgênqia mínima do Cargo

to II •~O hora~, ,

ITn 120 horas
V 15ühú@s

IE~igêndia mínima do Cargo

UI 120 hora~

I~:
~II 150 horas

~V
~pcrfeiçoamento ou curso de capacitação superior a
IRO horas
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ANExoxn
(ANEXO VI DA LEI N~ ]1.091\ DE 11 DE JANEIRO DE 100))

•
TERMO DE OPÇAO

~LANO DE CARREIRA Do.S CARGOS TECNrrO·ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇAO

Nome: :Cargo:

Matricula SIAPE: IJnldade de Lotaçào: ~lnidade Pagadora:

~idade: :Estado:

Wenho, nos lennos da Lei n° 11.091. de 12 de janeiro de 200). observado odisposto em seu art, IÓ. oplar por integrar
pPlano de Carreira dos Cargos Tecnico·Administrativos em Educa~ào~ na fonna estabelecida pela mesma Lei,

, ,
, ,

.oca! edata

Assinatura

~ecebido em: I ,
I I

/

~ssin3turnJMatricula ou carimbo do sen:idor do órgào do
~istema de Pessoal Civil da Administração Federal·· SIPE(

._-------------------_._---~_ ..._--_.~.
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ANEXO XIII
(ANEXO VIl DA LEI N° 11.091, DE 12 DE lA NE1RO DE 2005)
TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A NOVA SITUAÇÃO

ISITUAÇAO NO PLANO UNICO .DE CLASSIFICAÇAO E SITUAÇÃO NOVA
IRETRlBUlÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS

~iVEL SUBGRUPO
DfNOMINAÇAO DO NIVEL DE DENOMINAÇAO DO
~ARGO CLASSIFICAÇÃO CARGO

APOIO I ~uxitiar de Cozinha fi ·\ux iliar de Cozinha

o..POIO 1 Auxiliar de limpeza ~ Auxiliar de Limpeza

APOIO I ~uxíliar de Sapateiro ~ !Auxiliar de Sapateiro

APOIO I iAuxiliar Operacional iA !Auxiliar Operacional

A.POIO I A.uxiliar Rural V\ iAuxiliar Rural

APOIO 1 Lavudeiro :'\ fL·avadc-iro- Operador deF pperador de
APOIO 1

de Máquinas Máquina" de
~avanderia lLavanderia

APOIO 1 Servt:'nte de Limpeza '. ' ~ Servente de Limpeza

APOIO I Servente de Obras lA Servente de Obras

APOIO !2 !Assistente de Estúdio
,

<\ Assistente de Estúdio

APOIO 2 iAuxiliar de alfaiate i .. ~ Auxiliar de alfaiate
I

APOIO 2 lAuxiliarde Carpintaria V\ ~uxiliar de Carpintaria

APOIO ~ '\uxiliar de Dohrador ,. ,~ f.\ux iIiar de Dobrador

~POIO ~ :Auxiliar de Encanador "",, A ~uxiliar de Encanador

~POIO ~ '. Auxiliar de Estofador: " ' ,',I Ao '\uxi!iar de Estofador

, ,,-poro 2
.' Auxiliar de Forjado': de

~
~uxiliar de Forjador de

Metais , Metais

~POIO 2 '\uxiliar de Fundiçào de
~

Auxiliar de Fundição de
Metais !Metais

~POIO 2 Auxiliar de Marcenaria , I iA Auxiliar de Marcenaria

A.POIO "I Auxiliar de Oficina' de
A

Aouxiliar de Oficina de
.;.

Instrumentos Musicais, nstrumentos Musicais

APOro , V\uxiliar de Padeiro ,

'" V\uxil1ar de Padeiro,

V\Poro ~ !Auxiliar de SCI111lheriá, I Ao ~uxiljar de Serral heria"I , .....

A.POIO '.~ Au.xiliar de Soldador .'. ' , A ,!Auxiliar de Soldador

APOIO 12 Auxiliar Chapeador!
A

Auxiliar de Infra-estrutura e
Lanterneiro/Funileiro' .•. " , Manutenção/área

APOIO t2 Carvoejador A '~arvoejador
APOIO ~ ~haveiro , A K'haveiro
\POIO ~ ':opeiro B ~opeiro

APOIO ~ ~ncheiro B "~_ancheiro
APOIO 2 Oleiro ~ pleiro
iAPQIO 2 Vestiarista A. i\'estiarista
!Aporo 3 A:çougueiro rB Açougueiro

~POIO 3 Assistente de Audio.' fB ~ssi stente de Som,Vícieo!Video Tape
APOIO 3 .. (\s"jstente de Câmera ~ Assistente de Câmera
f,.POIO 3 Assistente de Montagem ra Assistente de Montagem
A..POIO 3 Atendente de Consultório/área~ Atendente de
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K'onsultório/área
-\POIO ~ ·\tendente de Enfennagem 3 Alendente de Enfennagem
V\POIO ~ Auxiliar de Eletricista iB '\uxiliar de Eletricista

~POIO ~ \uxi liar de Laclário fi \uxiliar de Nutrição e
Dicletica

-\POIO ~ ·\uxiliar de Mecânica B '\uxiliar de Mecânica

~POIO 3 Auxiliar de Micr0filmagem B !Auxiliar de Microfilmagem
APOIO 1 Vidraceiro 3 Vidraceiro

APOIO 4 IAjustador Mecânico B Ajustador Mecânico

APOIO 4 IAltàiate ~ ~'ostureiro

APOIO 4 J\pontador :B Apontador

IAPOIO 4 IAmladar IH Armador

~POIO 4 fl..rmazenisla IH Amlazenista

APOfO 4 A.uxiliar de Agropecuária B Auxiliar de Agropecuária

APOIO ~
!Auxiliar de Anatomia C'B \uxiliar de Anatomia e
Necropsia Nccropsia

A.POIO ~ Auxiliar de Artes Gráficas B IAuxiliar de Artes Gráficas

APOIO ~ \uxiliar de Biblioteca '-. ·\uxiliar de Biblioteca

APOIO ~ Auxiliar de Creche !Auxiliar de Creche

APOIO ft
Au.xiJiar de Curtume c

B
!Auxiliar de Curtume e

Tanantes Iranantes

~POIO ~ Auxiliarde Farmácia B [Auxiliar de Fannác::ia

APOIO ~
-\uxiliar de Industrialização e

B
iAuxiliar de Industrialização

'onservaçào de Alimentos ~ Conservação de Alimentos

APOIO ~ \uxiliar de J.aboralório fi V\uxiliar de Laboratório

APOIO Il Auxiliar de Meteorologia B ~\uxiliar de Meteorologia

APOIO 4 ·\uxiliar de Nutrição B
-\uxiliar de Nutrição e
)jetética

APOIO 4
-\uxiliar de:: Processamento de B '\uxiliar de Processamento
Dados I de Dados

IApOIO :t Barbeiro ~ Barbeiro

IApOIO ~ Barqueiro iH ~arqueiro

iApOIO ~ ':arpinteiro iH -:arpi ntei TO

!APOIO f4
,--'hapeadM ! Funileiro/

~ Montador / Soldador
_anlemeiro

~POIO 4 'omposilOr Grât"ico ~ 'L'ompositor Gráfico

iAPOIO 4 ':ostureiro B ,-'ostureiro

!APOIO 4 Cozinheiro
..,

,--~ozinhei TOi"-

!APOIO f+ .L>Cscnhi sta Copista ~ Desenhista Copista

IAPOIO ~ ;Dobrador ~ Montador i Soldador

iApOIO f:l Fncanador:área la iAombeim Hidráulico

!APOIO f+ J..:"lofador ~ Ibtofador

!APOIO f:l Fo,:i::ldor de Metais rs 1\'1ontador í Soldador

iAPOIO f:l Fundidor de Metais la Montador I Soldador

!APOIO ~ !Garçon 8 (iarçon

!APOIO f:l ~ardineiro !B Jardineiro

!APOIO f:l IJvI are",nei TO ~ Marceneiro

iAPOIO ~ Mas<;agista B Massagista
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APOIO ~ ~ateiro C Mateiro

APOIO ~ !Motociclista B Motociclista

APOIO 4 pperador de Caixa "- Auxiliar em Administração

APOIO 4
)perador de Máquinas ir Opemdor de Máquinas
o\gricolas "- Agrícolas

iApOIO 4
Operador de Máquina" de

~
Operador de Máquinas de

':onstmçào Civil Construção Civil

iApOIO 4
Operador de 1'\l1áquinao;; de t Operador de Máquinas de
Terraplanagem Terrap! anagcm

~POIO 4 Padeiro B Padeiro

APOIO 4 Paginador
,

Encademador[L-

APOIO ~ Pedreiro ~ [Pedreiro

APOIO ft
IPintor de Construção Cênica e

~
IPintor de Construção Cênica

Paineis Ie Painéis

~POIO f4 IPi ntorlárea ~ IPintor/área

APOIO -~ Salva-vidas
,

Salva-vidas"-

APOlO ft Sapateiro B Sapateiro

APOIO fl Seleiro B Seleiro

APOIO ft. ~eringueiro , C " Seringueiro .. '

IApOIO ft Serralheiro lEi •1r>.1ontador ! ,Soldador

IApOIO 4 Soldador , lB •~1ontador ; Soldador

APOIO 4 [Telefonista '-o •[Telefonista

APOIO .4 fratorista , B, rrratonsta

IINTERMEDIARIü !
Afinador de In"trumentos ç ~finador de Instrumentos
Musicais , 1r..1usicais

INTERMEDIARlO 1 Ascensorista I
~ iAscensorista .,, ,

INTERMEDL\R10 I . Auxiliar Administrati:vo ~ ~uxiliar em Administração

INTERMEDIARIa I Auxiliar de Biblioteca C lAux iliarde Biblioteca

IINTERlvlEDIARIq I Auxiliarde Cenografia ,~ Auxiliar de Cenografia

IINfERMEDIARIO 1, '\uxiliar de Figurino .! ~ iAuxi li ar'de:Figurino

IINTERMEDLARl(} I Auxiliarde Saúde I"'- lAuxiliarde ,Sa,úde
INTERMEDIAlUO I A..uxilíal' de Topografia • Ir ',' iAlixiliar,de Topogratia.,~

~NTERMEmAR10 I
Aú;<;iliar de Veterinâria e~ ~uxiljar de Veterinátia e
Zootecnia , ~ iZootecnl3

INTERMED1ARIO, I Bombeiro ,

"~ ; ~rigadista de Incêndio
IINTERMEDIARIO 1 ,.,--ootiouo ~ , r--:OfItinUo ,

~WERMEDIARIO, I Contra-Mestre!Otlcio I'-- I,--ontra~~estre/Oficio

ilNTERMEDlARIO I ":"ozinheiro
~ L-ozinheiroI':--

~NfERMEDIARI0 1 Curvador de Tubos fIe Vidro ~ Hia!otéc.tlico
Hialotécnico) •

~

INrERMEDIARIO, 1 Datilógrafo C Auxilia~em Administração
lNfEIUvfEDIARIO 1 )etonador C Detonador.
1N1:ERMEDTARIO, 1 Digitador '- fA,uxiliarem Adrmnistração
INTERl\1EDlARl() 1 Discotecâno ...... )iscotecário

TNTERMEDliARJO 1 J::.letricistaJárea , C It-:ldricista

N"fERMEDl:ARIO 1 ..:.ncademador .: IEnaadeólador
lNTERMEmARIO 1 fnc'anador! Bombeiro ~

Ençana~ori Bombeiro......

INTERMEDIp~RIa 1 Fotógrafo C Fotógrafo
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IINTERMEDlARJO I lFotogravador r-- fotogravador

INTERMEDIÁRIO I IFresador ~. Mecânico de Montagem e
'- Manutenção

~ERMEDIARIO I Juarda Flore;;tal '- Guarda Florestal
iINTERMEDfARIO I ~mpositor Tmpositor
INTERMEDIARIO I Impressor C Impre.;sor
INTERMEDIARIO I ~3hnratori ~Ia:á rea Assistente de Laboratório
INTERMEDIARIa I .inolipista .inotipista

IINTERMEDIÁRlO I Mandrilador l\1ednico de Montagem e
I\-

~1anutençào

IINTERMEDlARIO I Mecânico/área 1,.-.
~1ecãnicoI\-

lNTERMEDIARJO I !'\·tntorísta '--. Motorista
NTERMEDIARIO I Jperador d~ Caldeira r· Operador de Caldeira,-.

INTERMEDIÁRIO I
I')perador de Central Operador de Central
lHidroelétrica

....
Hidmeletrica

IINTERMEDlARIO I iOperador de Destilaria
.,

Operador de Deslilaria

INTER!vfEDIÁRJO I
pperador de Estação de~. Operador de Estação de
Ifr<ilamento D'água Tratamento D'água e Esgoto

INTERMEDIÁRIO I
Operador de Máquina

C
Operador de Máquina

~opiadora ~o"iadora

INTERMEDIARIa I Operador de Máquina Operador de Máquina
rr.otocomposilora '-- lFotocompositora

INTERMEDIÁRIO I
)perador de Máquinas r IOperador de Maquinas
'\grícolas Agrícolas

NTERMEDlARlO I Prcrador de Teleimpressora 8 Operador de Teleimpressora

INTERMEDIÁRJO I Plainador de Metais r Mecànico de Montagem e
Manutençâo

NTERMEDlARIO I Portei f() Porteiro

NTFRMEDIARIO I Recepcionista !Recepcionista

IINTERMEDIARJO I
Revisor de Prova.s Ir lRevi<;or de Provas
Tipográficas ~ fipográfica...;

NTERMEDlARIO I Tekl(lnista r rekfonisla

ifNTERMEDlARIO 1 rripógmfo
,

Tipógrafo'-

ThiE!Ul.1EDlARIO 1 Iforneiro Mecànico '- Tomeiro Mecânico

NTERMEDIARIO I [Vidreiro r· Vidreiro,,-.

1NTERMEDIARlO I Vigilante D :Vigilante

[INTERMEDIARia
., Aderccista ~ '\derecista

INTERMEDlARIO ") Administrador de Edificios r-- Administrador de Edifícios

IINTERMEDIARlO ~ Assistente dI;' Aluno~ Ir V'ssistente de Alunos~

trNTElU.1EDlARJO f2 \ssistente fie Direçào dCIJ '\ssi "tente de Direção e
Artes Cênicas Produção

ilNTERMEDIÁRIO ;2
1A'i'iiSlente de Produ.;ão de O Assistente de Direção e
!Ar1es Cênicas Produção

ilNTERMEOIARIO ;! ~:amareiro de E,>petáculo '--- e2amareiro de Espetáculo

NTERMEDIARIO i2 ICcnol~cnico r ,-cnútecnico

~ERM:EDIÁR10 2
iLonfeccionador de D Confeccionador de
Instrumento.,; Musicais Instrumentos Musicai;;

~TERMEDIARIO 2 rOnll'a-regra ~. r=ontra-regra

IINTERMEDIARIO ~ 'ústureiro de ESDe'tácul0 :' r:-' r--'ostureiro de Esoetáculo !

i <"~.ilJ
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Cenário ....~enário

INTERMEDIÁRIO ~
lDatilógrafo de Textos -, Datilógrafo de Textos
iGnificos

"- Gráficos

~NTERMEDIARfO .2 ~lctriclsta de Espetáculo r- !Eletricista de Espetaculo'-

ifNTERMEDIARIO 2 lLocutor
. _ocutar...

~NTERMEDIAR[O .2 r,..·1aquinista de Artes Cenicas r,
~1aquinistade Artes Cênicas'--

~NTERMEDlÁRIO ~ Mestre/Ofício )
!Mestre de Edificações e
Infra-estrutura

[INTERMEDIÁRIO .2
Operador de Gerador de n IEditor de Imagens
~aracleres

NTERMEDIARIO .2 Operador de LUl
-,

(lperadordeLuz

INTERMEDIÁRIO 2
," pperador de Rádio- !,Jpcrador de Rádio-
iTclecornunicaçôes I'-- relccorl1unícaçÕes

INTERMEDIÁRIO 2
IProgramador de Rádio e tr.. tprogramador de Rádio e
relcvisão I'-- fdcvisào

:'

INTERMEDIAR10 2 [Recreacionista D , lRecreacionista

:INTERMfDJARIO ~ Sonoplasta Ir, Sonoplasta.' I'--

lNTERM EDIARIO 3 ~Imúxarifc Ir- , ~ImoxarifeI"-

INTERM EDIARIO ~ V\uxiliardc Enfennagem
-,

~uxiliar de 'Enfermagemr--
"

JNTERMEDI.Á.RIO ~
A.uxiliar em Assuntos ~uxiliar em Assuntos
IEducacionais ~ ....:ducac:ionais:

INTERMEDIÁRIO 3
~uxiJiar Técnico dl:lr- A...sistcnt~ de Tecnologia da

, !processamento de Dados 1'-- fnformaçã()

INTERMEDIARIO 3 Instrumentador Cirúrgico p ,I nstrumefiltador Cirúrgico
,

fécnicode Tecnologia da
lNTERMEDIÁRIO ~ K>pciador de Computador ti

Informaçào

INTERMEDIARIO 3 ,lIaxidcnnista
,

~ TaxIdermista

INTERMEDIÁ RIO 3
rrécnico em Anatomia eiD Tecnico em Anatomia e
INccrop-;ía , : iNecropsia

INTERMEDlARIO 3 Irécnico em Aqüicultura 10 " Técnico em Agropecuária

INifERMEDIARIÚ, 3 Irecnico em Audiovisual , ID ' Têcnícoem Audiovisual

iNTERMEDIÁRIO 3
lJ:éctiico em Equipamentos

~j
recnicoem Equipamentos

, ~1édico-Odont61ógicos Mcdico~Oddnt6lógicGs

NJ'ERMEDIARIO 3 rrtó-cnicn em E!'õtatística D ' ~'êcnid)em Estatistica
IN;lERMEDfARJO ~ " Irécnico~m Herbário: ,~ " Irécnicoein :Herbário

NirERME:DIARlO 3 Ir~cnico em Microfilmagem p .... IIécnicoem Microfihnagem

N:I"ERMEDIAltlq 3 ~'écnico em atica f) . rrécnicoe\'DOtica

fN;fERMEDIARIO' :3 n'écrücoerri, Piscicultl.'ra iO i,,' Irécnico,em 'Agropecuária
lN:rERMEDIARlO j f écnico. e'm Restauraçào D. ,,"" IIecnico.'ein·~estauração

INifERN'IEDIÂ RlO" 1 r~CrliCOênl Sonl
" n. , rr~cnicbeinSom

!N;TER1vtEDlARIG: 3 récnic0em, Telefonia;, O rr~chico~in Te1efonía

~NTERMEDlÁRIÚ 3 ri ranscritor de Sistem~ Braille D
Transáitor de Sislema
Braille:

IINTERMEDlÁRIQ 4 Programador de Computador )
ft:cnico de Tecnologia da

, , ' , lnfom1ação

~ERMEDlÁRIO 4 ~ssistcnte em Administração 10 Assi~tente em
Administração

irNTERMEDIÁRH'J' 4 Cinegrafista D
Operador de Câmera de

, Cinema e TV
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IINTERMEDIARIO ~ Desenhista Projetista ~ !Desenhista Projetista

ifNTERMEDlÁRIO 4
Desenhista Técnico· PJ Desenhista Técnico/
"'::specialidade Especialidade

lNTERMEDIARIü 4 Editor de Vídeo-Tape r> Editor de Imagem
INTERMEDIARIa 4 ~ornalista Diagramador D Diagramador
Th'TERMEDIARIO 4 !1vfolltadorue Filme ) Montador Cinematografico

INTER!v1EDIÁRIO f4 iOperador de C:imera der Operador de Câmera de
fekvisJü 2inema e TV

INTERMEDlARIO ~ )perador de Mes,l de Corte p Editor de Imagem
INTERMEDIARrO f4 Revisor de Texto Braille D Revisnr de Texto Braille

INTERMEDIÁRIO ~ Técni co de Aerofotogrametria [) rrécnico de
~erof()togrametria

INTERMEDlARIO 14 Té..:nicc) de Laboratório/área ) rrécnico de Laboratório/árca

NTERMEDJARIO 14 T....cnico "m Agrimensura D récnico em Agrimensura

NTERMEDIARIO 14 [écnico em Agropecuaria D fécnico em Agropecuária

ttNTERMEDI.ÁRIO 14 récnico em Alimentos e~) !Técnico em Alimentos e
_aucinios _aticinios

INTERJ\.iEDIARIO i4 T&enico em Arquivo LJ Técnico em Arquivo

ilNTERMEDIARIO 14 Técnico em Artes (iráficas ) fécnico em Artes Gráficas

INTER..\1EDIARIO ~ fccnlCO em Cartografia PJ Técnico em Cartografia

lNTERMEDIARIO ~ Técnico em Cinemal('gratía D récnieo em Cinematografia

INTERMEDIARIO i.f fecnico em Contabilidade ) récnico em Contabilidade

IINTERMEDIÁR10 4
l"ecnico em Curtume cp récnico em Curtume e
I"anagem fanagem

IINTERMEDIARIO 4
I"écnico em Economia

lD
I"écnico em Economia

J)0mestlca ioDméstica

1\'TERM.EDIA RIO 4 fécnico em Fditicações !D Irécnico em Edificações

NTERMEDIAR10 4 Jecniço em Educação Física D rréCIlIClI em Educação Física

I~'TERMEDIARIO 4 Irecnico em FI etricidade D Técnico em Eletricidade

Th'TEIU'r1EDIARIO fl Ir~cnico em Flctromecânica D Técnico em Eldromecánica

NTERMEDIARIO 4 ~·~cnico em Eletrônica p réClllCO em Eletrônica

fNTERMEDIARlO 4 ~recnico em f~Jetrolecnica [) récnico em EletT01écnica

INTERMEDlARIO 4 I"~cnico em Enfermagem p Técnico em Enfelmagem

NTERM EDlÁRIO 4
rccnico em Enfemlagem dO

D
rrécnico em Enfernlagem do

rrabalho I [Trabalho

INTERMEDlARIü 4 ,récnico em Enologia D fi'cnieo em Enología

INTERMEDlARIO 4 [T écnico em Estrada ) rrécnico em Estrada

INTERMEDIARlü 4 r~cnico em FarmáCIa D rrecnico em Farmácia

INTERMEDIARIO 4 "écnico em Geologia D récnico em Geologia

INTERMEDIARIü 4 rTé,nico em Hidwlogia ) rrécnico em Hidrologia

rNTER..\1EDlARIO 4 l"écnico em Higiene Dental ) l"écnico em Higiene Dental

lrNTERMEDlA ruo 4 ["écnjço em Instrumentaçào ) fécnico c-m In:-;trumt:ntação

~NTERMEDI.ÁRIO fi lécnico em Manutençào de
D

["écnico em Manutenção de
,\udjo·Vídco '\udio!Video

INTERMEDIARIa 4 rrécnico em Mecânica D recnico em Mecânica

NTERMEDlARIO 4 rrécnico em Metalurgia D [Técnico em Metalurgia

INTERMEDIAR10 i4 rti:cnico em Meteorologia D rrécnico em Meteorologia

NTERMEDIARIO i4 ífécnico em Mineração D lécnico em Mineração

.~~_._---------
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ifNTERMEDLÁRIO 4
Irécnico em Móveis e

D rrécnico em Móveis e
~squadrias iEsquadrias

ifNTERMEDIARIO 4 Técnico em Música D rrécnico em Música

IfNTERMEDIÁ.RIO 4
Técnico em Nutrição e

D
Irécnico em Nutrição e

Dietética lDietética

,INTERMEDIARIü 4 Técnico em Ortóptica D rrécnico em Ortõptica

INTERMEDIARIü 4 Técnico em Prótese Denlaria D Ifécnico em Prótese Dentária

INTERMEDIARIO 4 Técnico em Química D Irécnicoem Química

[INTERMEDlARIO 4 iTécnico em Radiologia D [Técnico em Radiologia

~TERMEDIÁ.RIO'.4
Técnico em Reabilitação ou

D
rrécnico em Reabilitação ou

Fisioterapia lFisioterapia

ifNrERMEDIARIO ~
rrécnico em Refri geraçào e O [récnico em Refrigeraçâo
f.'\r-Condicíonado ,

~ERMEDIARIO: ~ Irécnico em Saneamento D rrécnico em Saneamento

IINfERMEDIARIO ~ rrécnico em Secretariado ,O lrécnicoemSecretariado

trNfERMEDIARIO' ~
jfécnico em Segurança do p rrécnicbem Segurança do
Irrabalho ~'rabalho

iINTERMEDIÁ.RIO ~
. [Técnico em Suporte de p rrécnico de Tecnologia da

:1
Sistemas Computacionais ~nform~ção

INrERJ\.IEDIARlO ~
ITécnico em D rrécnico em
Irelecomunicações Te1 ecolnunicações

INTERMEDIARIa 4
~'radutor e Intérprete de p Tradutor e Intérprete de
iLinguagem de Sinal!:> Lingu~gem de Sinais

IrNTERMEDlARlO. 4 Yisitador Sanitário b Visitadot Sanitário

[rÉCNICO-
~ Arrais

:

MARÍTIMO
Arrais

TECNICO- Assistente Técnico em fE Assistente Técnico em
MARÍTIMO Embarcações ;Embarcações

TECNlCO·
!Condutor / Motorista Fluvial C Condutor; Motorista Fluvial

MARÍTIMO
TECNICO- ~ onservador de Pescado 1°

~
:

MAIUTIMO pelador Conse~adorde Pescado
!

TECNICO- lConservador de PeScado 2° IB Conserivgdor de PescadoMJI\R1TIMO iGe1ador
,
,

,

TECNICO- K=ontramestre Fluvial;'
B

....·ontramestre Fluvial/
Mt\ItiTIMO lMarítimo 1 Maritiq,.o

TECNlCO-
!Cozinheiro Fluvial C ....·ozinheiro de Embarcações

IMARÍTIMO

rrÉCNICO-
!Cozinheiro Maritimo. r CozinHei ro de Embarcações

IMARÍTIMO , ,

fECNlCO-
!Eletricista de Embarcação B

:

~ARÍTIMO
J:letridsta de Embarcação

. I
1

ITt::CNICO-
Marinheiro B MarinheiroMARÍTIMO

TECNICO- -
MARíTIMO

Marinheiro Fluvial B lr...1arinheiro Fluvial

TECNlCO-
Marinheiro de Máquinas C !Marinheiro de MáquinasMi'\RÍTIMO

TECNICO- Marinheiro Fluvial de k: Marinheiro Fluvial de
MARÍTrMo Máquinas ~1áquinas
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TECNICO-
it'-kcãnico (apoio rnaritimo) D Mecànico (apoio maritimo)MARÍTIMO

TECNICO- IMestre de Embarcações de Mestre de Embarcações de
MARÍTIMO lPequeno Porte '-

Pequeno Porte
TECNlCO-

!rvIestrc de Rede ta lMestre de RedeMARÍTIMO

ITECNICO-
Pescador Profissional V\ lPescador Profi ssionalMARÍTIMO

ITECNICO.
tRedeiro A [RedeiroIMARiTIMO

~'ECNICO-
Segundo Condutor C Segundo CondutorMARÍTlMO

'TECNICO-
traifeiro Fluvial IA i"faifeiro Fluvial!MARÍTIMO

trECNICO-
Iraifeiro Marítimo IA rraifeiro Marítimo!MARÍTIMO

SUPERIOR 1 Engenheiro Operacional IF tEngcnheiro/área
SUPERIOR 1 fecnólogo / formação ~: !Tecnólogo / formaçào

iSUPERIOR I
[ccnólogo em rrecnólogo em
K:ooperativismo

li:'.
K:ooperativismo

SUPERIOR 2 :Administrador tE IAdministrador

SUPERlOR
..,

IAnalista de Sistema'i ~
IAnalista de Tecnülogia da

'"'" nfomlação
SUPERIOR 12 IAntropólogo IE !Antropólogo
SUPERIOR ') !Arqueólogo E IArt.lueólogo
SUPERIOR 12 IArquiteto IE \rquitcto e Urbanista
SUPERIOR .., IArquivista lE JArquivista
SUPERIOR ~ o\ssistente Social Ir: IAssiSlente Social
SUPERIOR I) IAstrônomo lC IAstrônomo
SUPERIOR 2 lAuditor lI: lAuditor

SUPERIOR 2 tBibliotecário E
lBibliotecário-
Documental ista

SUPERIOR 2 Bi bl iolecário-Documental ista ~
Bibliotecárío-
Documentalista

SUPERIOR 2 l!3iólogo ~ Biólogo

SUPERIOR 7 iBiomédico IF [Biomédico
SUPERIOR 2 ....·irurgião Dentista IE !Odontólogo

SUPERlOR 2 ,-~omandante de Lancha fE r--:omandante de Lancha

SUPERIOR 2 Comandante de Navio IF I..:.'omandante de NaviofL

SUPERlOR 2 ,-~omunicólogo IE IProdutor Cultural

SUPERIOR ., Contador ~ r-=onlador
SUPERIOR ., rL°reógrafo !f ~oreógrafo

SUPERIOR 2 Decorador E. Decorador

SUPERIOR ., Desenhista Industrial lt: Desenhista Industrial

SUPERIOR ~ Dirt'tor de Espetáculos IE !Diretor de Artes Cênicas

SUPERIOR ~ Diretor de Fotografia rE lDiretor de rotúgrafia

SUPERIOR ~ Diretor de Iluminação 'f: !Diretor de Iluminação

SUPERIOR ~ lDiretor de Imagem ir: lDiretor de 1magem

SUPERIOR ~ Diretor de Produção ~ lDiretor de Produção



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59571

UPERIOR 2 Diretor de Programa .-; Diretor de Programa

UPERJüR 2 Di retor de Som [, Diretor de Som

UPERJüR ~ Economista ,!'-, Economista

VPERlOR ~ Economista Doméstico ~ úonomista Dom~stico

UPERIOR e2 Editor 11:: :t:ditor de Publicaçõe<;

::;UPERIOR ~ Enfermeiro do Trabalho ~ .enfermeiro do Trabalho

SUPERIOR ') I:nfemleiroiarea tE Enfermeiro/área

SUl'ERIOR ') il:::ngenheiro de Pesca ~ J:ngenhei roiárea

SUPERIOR ')
IEngenheiro de Segurança do lE Engenlleiro de Segurança do
trahalho rabalho

SUPERIOR 2 Engenheiro Agrimensor ~ ~:-ngenheiroiáreaL

SUPERIOR ~ :Engenheiro Agrônomo J-.: !Engenheiro Agrônomo

SUPERIOR
., IEngenheiro Civilí E IEngenhei rolárea

IEspecialidade

~'UPERJOR 2
Engenheiro de Controle de

~ [Engenheiro/área
pualidade

~UPERIOR
., IEngenheiro de Produção F, IEngenheiro/área- E,,' IEngenheiro/áreaSUPERIOR ') Engenheiro Eletricista

SUPERIOR 2 ICngenheiro Eletrônico E ", ~ngenheiro/área

SUPERIOR 2 IE ngen heiro Florestal E iEngenhei ro/área

IEngenheiro Mecãnico' .

~ngenheiro!árcaSUPERIOR 2
IEspeciali dade

E

SUPERIOR f!
'Engenheiro Metalúrgico í E IEngenheiro/área
l1=.specialidade

SUPERIOR 2
,I~ngenheiro de Minas~tE IEngenheiro/área

",,' IEspecialidade

SUPERIOR 2 '~ngenheiro Químicol
~ IEngenheiro/área

•!Especialidade

SUPERIOR 2 ,IE statísti co ! rE L..stalístico

UPERIOR . :> farmacêutico ," ,

.",
E annacêutiço

SUPERIOR 2
•

Ir.'armacêutico Bioquímica " .. IL. ' rarmacêutito Bioquímico

SUPERIOR ') ,IFigurinista !E ' !Figurinista

SUPERIOR 2 ,!Filósofo !iE !I-:ilósofo

SUPERIOR -; 'fisico
,

~ fíSICO

SUPERIOR ") il:jsiolerapeula . lI': ! iFisioú:fapeuta,

SUPERIOR .,
, Fonoaudiólogo ilE ,.IFonoaudiólogo

SUPERIOR 2 ! EJeógrafo 'E H~ógrafQ

UPERIOR ~ Geólogo itE ",," 'I Geólogo,
SUPERIOR ~ :Historiador ift::

i Historiador ,".:,--"

UPERlOR 2 '" Imediato , '!l:. ~'ediatÇ>,

SUPERIOR 2 ,Jornalista '!F Jdmalista,iL

~OPERlOR ') ,I [!vfatemático , E :J\.~aterhãti co
fSlJIlERIOR 2 !Médico Veterinârio •MédicpVeterinario
S{jPERJOR 2 l!Médico/área .-: ' Mêdic,plarea.,.L

SUPERIOR -, ~festre Fluvial t: , MestréfluVlal
SUPERIOR 2 \'lestreRegíonal E :MéstrçRegional

SUPERIOR ) lMeteorologista E r.,,~eteo~()lpgista

SUPEIRIOR 2 Museólogo '1=" 'i MuseólogO,L
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SUPERIOR ., Músico L \1úsico;o-

SUPERIOR ~ Musicoterapcuta it-; ]\1us iCoterapeuta
SUPERIOR ~ lNutricjonísta,'haollitaçào F lNutricionista/habilitação
SUPERIOR t> !Oceanólogo E IOceanólogo
SUPERIOR ') Pdontólogo J:: Odontólogo
SUPERIOR ., )rtoptista tE )r1optista
~UPERIOR "l Ipedagogo" habilitação tE !Pedagogo/área

SUPERIOR ') !Pedagogo Supervisor
tE !Pedagogo/área!Pedagógico

!Pedagogo . SupervisãoSUPERIOR [)
IEducacional It Pedagogo/área

ISUPERIOR 12
1Pedagogo Olientaçào ,

lPedagogo/área[Educacional
11-:

ISUPERlOR ~ :Primeiro Condutor IPrimeiro Condutor
~UPERIOR ;2 iprodutor Artístico - Produtor Cultural
SUPERIOR ., 1Programador Cultural Produtor Culturallo"-

SUPERIOR ~ lProgramador Visual If: lProgramador VisualI'-'

~UPERIOR
., IPsicólogo-área ~ !Psicólogo/área!"'- ....

StJPERIOR 1 !Publicitário E Publicitário...
SUPERlOR 2 !Químico IE lOuimico
IsUPERIOR ., !Redator IE Redator

~UPERlOR
., lRegente E !Regente

SUPERIOR t2 IReiações Publica-; lF. lRelações Públicas

SUPERJOR ., lRestaurador i especialldade E Restaurador/área

SUPERIOR ~ 'Revisor de Texto ~ Revisor de Texto

SUPERlOR ~ Roteirista ~ Roteirista

SUPERIOR "l Sanitarista '~ Sanitarista~

SUPERIOR ~ Secretario Executivo
"

Secretário Executivo

~UPERIOR ~ Sociólogo f Sociólogo

SUPERIOR ~ Técnico Desportivo 1: Técnico Desportivo
SUPERIOR ~ Tecnico em Artes Cênicas ~ renógrafo

[récnico em Assuntos ir: fécnico em Assuntos
SUPERIOR ~ !Educacionais Educacionais

SUPERIOR 12 [eólogo : reólogo~

SUPERIOR ~ Terapeura Ocupacional :t: Terapeuta Ocupacional

SUPERIOR 12 Trad utor Intérprete 'r. Tradutor Intérpretefi--

SUPERIOR ~ Veterinário .-:: Medico Veterinário

SUPERIOR ~ lZootecnista T-: Zootecnista

--------------------------------_._-_..._....._--~-
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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, quero ape
nas fazer menção aos servidores da Cultura, que, por
longo tempo, muito trabalharam, fizeram greves .em
prol de suas justas reivindicações, para que o projeto
caminhasse e esse Plano fosse efetivado.

Vamos avançar, porque a cultura no Brasil, ape
sar de tudo, vai bem, ao contrário da economia e da
política. É um pequeno passo que esta Casa ?á para
aperfeiçoar as condições de trabalho e de Vida dos
servidores públicos do setor da Cultura.

Sr. Presidente, peço informação de VExa., inclu
sive para nossas galerias, quanto à PEC nº 7, sobre os
agentes comunitários de saúde. Nossa disposição, em
respeito aos que vêm de longe, é votá-Ia ainda hoje,
mas creio que, com esse quorum, nesta sessão é ar
riscado votarmos uma PECo

Sr. Presidente, VExa. pode informar como está
a PEC nº 7?

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Pn:!sidente, ao se aprovar o Plano de Car
gos e Salários da área da Cultura e de outras entidades,
aproveito o ensejo para fazer um apelo à Liderança do
Governo, a fim de que o Governo remeta imediatamen
te a esta Casa o projeto de lei que contempla os fiscais
agropecuários, agentes técnicos e pessoal administrativo
do Ministério da Agricultura, que há mais de um ano está
sendo discutido e até agora não foi feito o acordo.

Ou se dá o devido tratamento a essa categoria
de funcionários., da qual o Brasil depende, ou então
teremos prejuízos acumulados para o futuro.

É o nosso apelo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re

querimento de destaque da Bancada do PSDB:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do inciso I e do § 2º do art. 161 do Re
gimento Interno, destaque para votação em
separado do inciso I do art. 19, constante do
art. 14 do Projeto de Lei nº 6.276/2005.

Sala das Sessões, em .- Ronaldo Di
mas, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Repi
to o destaque requer votação em separado do inciso
I do art. 19, constante do art. 14 do Projeto de Lei nº
6.276, de 2005, que diz o seguinte:

Art. 14 .
':t\rt. 19 ..
I - no caso da GDARM, vinte por cento

incidentes sobre o vencimento básico do ser
vidor integrante das carreiras a que se referem
os incisos I e 111 do art. 1º desta Lei".

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Ronaldo Dimas, V. Exa. quer falar a 'favor do des
taque?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, esse projeto
não diz respeitoexclusivamente aos funcionários da
área da Cultura. há outras coisas inseridas e que não
estão sendo debatidas riem lembradas, como a cria
ção de 500 novos 'cargos para a Advocacia-Ger~1 ?a
União, a alteração na legislação da Agência BraSileira
de Inteligência, aABIN,qüe prOmove e dá gratificação
a algumas categorias de seus servidores. .

Há ainda:alter~çãdna Lei. nº 11.046, que diS
põe sobre o pe9s?al do Departamento Nacional de
Produção Mineral·..;. DNPM, ao retirar o direito de os
analistas admini~trativos'eos técnicos administrativos
receberem a GdAR~, a Gratititação de Desempenho
de Atividades de R~dursosMinerais.

Também r~abr~ prazo para os servidores das
instituições federais de~nsino)s~perior op~a~em ~elo
Plano de Carreira de~Ca~gosTeb"IICOs-Admmlstratlvos
em Educação. Além clis~,permite o afastamento dos
servidores, também ,técnicos-aClministrativos das ins
tituições federaiii de'~nsinosuperidr, por período de 4
anos, para colalDorflterpcom ~urra instituição federal
de ensino ou dep~sguisaetambémcom o MEC.

Nosso desta.qJe's:imple~mlenteexcluido texto
original da Lei nº tlÓ46p 9ueestá~endoregulame_n
tado agorapor ess~:I~gislação,~useja, enquanto nao
forem editados 6satps', valeria ô'inciso I do art. 19 da
lei anterior. Com~ o~to:~stá ~Emdo editado, não há ne
cessidade e podéd~ysai dupl'icitJade de·informações

• _ "',, ;, :~'...1.' I, ",:" :i ,

e Interpretaçoes. err0n~as:
Então, do ponto de Vista do PSDB, há necessida

de de ser retirado o inciso Ido art. 19, que estabelece
que enquanto não fossem editados os atos, no caso d~

GDARM, seriam pagos 20% incidentes sobre o vencI
mento básico do servidor integrante das cimeiras a que
se referem os incisos I: 11, 111 elV do art. 1º da lei.

Portanto, nosso destaqu~ é para auxiliar, a fim
de que, posteriormente, não haja duplicidade de in
terpretação.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o dispositivo destacado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem
quiser retirar o inciso I do art. 19, constante do art. 14 do
Projeto de Lei nº 6.276, levante os braços; quem quiser
mantê-lo permaneça como se encontra. (Pausa.)

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem. para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
projeto é complexo. Inúmeros cargos estão sendo cria
dos, os salários alterados. Esses cargos, no nosso en
tendimento, não são funções típicas do Poder Público
e poderiam ser licitados como uma empresa qualquer
da iniciativa privada.

Por exemplo, o cargo de massagista não sei
para que exatamente é necessário nos quadros do
Governo.

Agora, a responsabilidade é do Governo, que en
viou o projeto e diz que precisa desses cargos e que
tem dinheiro para pagar. Eu não posso ir lá conferir e
verificar tudo isso.

Portanto, vamos votar com a tese do Governo,
porque a responsabilidade é dele. Vamos votar contra
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que queiram manter o dispositivo per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 6.276-A, DE 2005

Institui o Plano Especial de Cargos da
Cultura e a Gratificação Específica de Ativi
dade Cultural- GEAC; cria cargos de provi
mento efetivo; altera dispositivos das Leis
nºs 10.862, de 20 de abril de 2004, 11.046,
de 27 de dezembro de 2004, 11.094, de 13 de
janeiro de 2005,11.095, de 13 de janeiro de
2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005; re
voga dispositivos da Lei nº 10.862, de 20 de
abril de 2004; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Do Plano Especial de Cargos da Cultura

Art. 1º Fica estruturado o Plano Especial de Car
gos da Cultura, composto pelos cargos de provimento
efetivo, regidos pela Lei nº 8.112. de 11 de dezembro

de 1990, que não estejam organizados em carreiras,
pertencentes aos Quadros de Pessoal do Ministério da
Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti
co Nacional-IPHAN, da Fundação Nacional de Arte
- FUNARTE, da Fundação Biblioteca Nacional- FBN
e da Fundação Cultural Palmares - FCP, em 30 de ju
lho de 2005, ou que venham a ser redistribuídos para
esses Quadros, desde que as redistribuições tenham
sido requeridas até 12 de julho de 2005, mediante en
quadramento dos servidores, de acordo com as res
pectivas atribuições, requisitos de formação profissional
e posição relativa na tabela. conforme o constante do
Anexo I desta Lei.

§ 1º O enquadramento dos servidores de que trata
o caputdeste artigo na tabela de vencimento obedecerá
à posição constante do Anexo II desta Lei.

§ 2º Na aplicação do disposto neste artigo, não
poderá ocorrer mudança de nível.

§ 3º O enquadramento de que trata este artigo
dar-se-á mediante opção irretratável do servidor. a ser
formalizada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
do início da vigência desta Lei, na forma do termo de
opção constante do Anexo 111 desta Lei.

§ 4º Os servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o caputdeste artigo que não formalizarem a
opção referida no § 3º deste artigo permanecerão na
situação em que se encontrarem na data da entrada
em vigor desta lei, não fazendo jus aos vencimentos
e vantagens por ela estabelecidos.

§ 5º O prazo para exercer a opção referida no §
3º deste artigo poderá ser contado a partir do término
do afastamento nos casos previstos nos arts. 81 e 102
da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 6º Os cargos de nível superior e intermediário
das categorias funcionais da sistemática de classifica
ção de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, ou de planos correlatos das autarquias e funda
ções públicas dos Quadros de Pessoal do órgão e das
entidades referidas no caput deste artigo que estejam
vagos na data da publicação desta Lei e os que vierem
a vagar serão transformados nos cargos corresponden
tes do Plano Especial de Cargos da Cultura.

§ 7º Os cargos de nível auxiliar integrantes do
Plano Especial de Cargos da Cultura serão extintos
quando vagos.

§ 8º O disposto neste artigo aplica-se aos aposen
tados e pensionistas, respeitada a respectiva situação
na tabela remuneratória no momento da aposentadoria
ou da instituição da pensão.

§ 9º É vedada a redistribuição dos servidores
pertencentes ao Plano Especial de Cargos da Cultu
ra para outros órgãos e entidades da administração
pública federal, bem corno a redistribuição de outros

-----------------------_.-"~ 4
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servidores para os Quadros de Pessoal do órgão e das
entidades referidos no caput deste artigo.

Art. 2º Os padrões de vencimento básico dos
cargos que compõem o Plano Especial de Cargos da
Cultura são os constantes do Anexo IV desta Lei.

Parágrafo ún ico. Sobre os valores da tabela cons
tante do Anexo IV desta Lei incidirá o índice concedido
a título de revisão geral da remuneração dos servidores
publicos federais, a partir de 1º de janeiro de 2005.

Art. 3º Fica instituída, a partir de 1º de janeiro de
2006, a Gratific~:t.ção Específica de Atividade Cultural
- GEAC, devida exclusivamente aos servidores inte
grantes do Plan<:) Especial de Cargos da Cultura, nos
valores estabellÔ!cidos no Anexo V desta Lei.

Art. 4º A GEAC será paga em conjunto, de for
ma não cumulativa, com aGratificação de Atividade
de que trata a Lei Delegada nº 1j, de 27 de agosto de
1992, e com a Gratificação de Desernpenhode Ativi
dade Técnico-Administrativa -"-. GDATA, instituída pela
Lei nº 10.404, de 9de janeiro de 2002, e não servirá
de base de cálculo para quaisquer outros benefícios,
parcelas remunera16rias ou vantagens.

Art. 5º A {~EÀCi~iegrará os prbventos da apo
sentadoria e as pensões.

Art. 6º Os servidores doPlano Especial de Cargos
da Cultura fazerri jus à vantagem pecuniária individual
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003.

Art. 7º O ingresso nos cargos referidos no art.
1º desta Lei far~se-á rnediante prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos,· no
1º (primeiro) padrão de vencimento da classe inicial
do respectivo dirgo.

Parágrafoúlico. São requisitos para ingresso nos
cargos referid6~; no art. 1º desta Lei:

I - diploma de c:onclusã6de ensino superior, em
nível degradua,ção; 'e; sé for o casO, habilitação legal
específica, con10rmé definido no edital do concurso,
para os cargos de nível superior; e

11- diplorl)a deconclusãó de ensino médio e, se
for o caso; habilitação legal específica, conforme de
finido no edital do toncurso, ,para os cargos de nível
intermediário.

Art.8º O desenvolvimento do servidor do PIa
no Especial de Cargos da Cultura ocorrerá mediante
progressãofunGional e promoção, na forma do Regu
lamento.

§ 1º Paralfins desta Lei, progressão funcional é
a passagem do servidor para o padrão de vencimento
imediatamente superior, dentro de uma mesma classe,
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe ime
diatamente sup,srior.

§ 2º Até a data de publicação do Regulamento
a que se refere o caput deste artigo, as progressões
funcionais e as promoções serão concedidas obser
vando-se as normas aplicáveis aos servidores do Plano
de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.

Art. 9º É de 40 (quarenta) horas semanais a jor
nada de trabalho dos integrantes do Plano Especial de
Cargos daCultl.lra, ressalvados os casos amparados
em legislação específica.

Art. 10. As Funções Comissionadas Técnicas
remanejadas para o órgão· e a.s entidades referidas
no art. 1º desta Lei serão restituídas ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de até
60 (sessenta) dias a contar da data da publicação
desta Lei.

CAPíTULO 11
Da CriaçãO de Cargos no Quadro

de Servidores da Advocacia-Geral da União

Art. 11 . Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral da União, de que trata a Lei nº 10.480,
de 2 de julho de 2002, no Plano de Classificação de
Cargos de que trata aLei nº 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, os cargos efetivos discriminados no Anexo
VI desta Lei.

Parágrafo único. O provimento dos cargos a que
se refere o caput deste artigo dat-se-á de forma gra
duaI, d~ acordo coma disponibilidade orçamentária,
em consonância como disposto no § 1º do art. 169 da
Constituição Federal.

CAP,ÍTULO 111
Da Alteração da Legislação de Pessoal

da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN

Art. 12. A Leinº 10.862, de 20 de abril de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 9º-A e
9º-8:

"Art. 9º-A Exclusiyamente para fins de concessão
da Gratificação de Habilitação e Qualificação - GHQ
aos servidóresperten~entesao Grupo Informações,
ato do Póder Executivbiestabelecerá critérios para defi
nir a pertinênqia à ativiâadede inteligência dos cursos
de pós-graduação em sentido amplo, de mestrado e
de doutorado.

§ 1º No tocante aos cursos a que se refere o ca
put deste artigo, a GHQ será paga nos percentuais,
respectivamente, de 10% (dez por cento), 15% (quinze
por cento) e 20% (vinte por cento), incidentes sobre o
vencimento básico e não cumulativos.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
aposentadorias e às pensoes concedidas até o dia
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anterior à data de publicação da Medida Provisória nº
158, de 23 de dezembro de 2003:'

"Art. 9º-B Ato conjunto do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministro de
Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República estabelecerá as equiva
lências dos cursos realizados pela extinta Escola Na
cional de Informações, pelo extinto Centro de Forma
ção e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos e pela
Escola de Inteligência com os cursos de que trata o art.
9º desta lei, para fins de concessão da GHQ."

Art. 13. O art. 25 da lei nº 10.862, de 20 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Fica vedada a cessão de servi
dores ocupantes de cargos do Plano Especial
de Cargos da ABIN para outros órgãos ou en
tidades da administração pública federal de
Estados, do Distrito Federal e de Municípios
durante os primeiros 1O(dez) anos de ativida
des na ABIN ou nos órgãos que a antecede
ram, excetuando-se os casos previstos em lei e
aqueles que se configurarem como de excep
cional interesse público, assim caracterizados
pelo Presidente da República."(NR)

CAPíTULO IV
Da Alteração da Legislação

de Pessoal do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM

Art. 14. Os arts. 1º, 2º, 4º, 15, 19 e 25 da lei nº
11.046, de 27 de dezembro de 2004, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1º ..
111 - Técnico em Atividades de Minera

ção, composta por cargos de Técnico em Ati
vidades de Mineração, de nível intermediário.
com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio
técnico especializado às atividades desenvol
vidas pelos Especialistas em Recursos Mine
rais e ao exercício das competências a cargo
do DNPM; e

..................................................... "(NR)
"Art. 2º São criados 600 (seiscentos) car

gos de Especialista em Recursos Minerais,
200 (duzentos) de Analista Administrativo,
200 (duzentos) de Técnico em Atividades de
Mineração e 200 (duzentos) de Técnico-Ad
ministrativo, no Quadro de Pessoal do DNPM,
para provimento gradual."(NR)

"Art. 4º Os cargos de nível superior e in
termediário do Quadro de Pessoal do DNPM
referidos no art. 3º desta lei que estejam vagos
na data da sua publicação e os que vierem a
vagar serão transformados em cargos da Car
reira de Especialista em Recursos Minerais,
de nível superior, e da carreira de Técnico em
Atividades de Mineração, de nível intermediá
rio, do Quadro de Pessoal do DNPM.

..................................................... "(NR)
"Art. 15. Ficam instituídas a Gratificação

de Desempenho de Atividades de Recursos
Minerais - GDARM, devida aos ocupantes
dos cargos das Carreiras referidas nos inci
sos I e 111 do art. 1º desta lei, e a Gratificação
de Desempenho de Atividades de Produção
Mineral- GDAPM, devida aos servidores do
Plano Especial de Cargos do DNPM ocupantes
dos cargos de nível superior de Economista,
Engenheiro, Geógrafo. Geólogo, Pesquisador
em Ciências Exatas e da Natureza e Químico
e dos de nível intermediário de Desenhista,
Técnico em Cartografia e Técnico em Recur
sos Minerais.

..................................................... "(NR)
"Art. 19 .
I - no caso da GDARM, 20% (vinte por

cento) incidentes sobre o vencimento básico do
servidor integrante das Carreiras a que se re
ferem os incisos I e 111 do art. 1º desta lei; e

..................................................... "(NR)
"Art. 25. O titular de cargo de provimen

to efetivo das Carreiras de que trata o art. 1º
desta lei ou do Plano Especial de Cargos do
DNPM referido no art. 3º desta Lei não faz jus
à percepção das seguintes gratificações:

..................................................... "(NR)
Art. 15. O Anexo I da lei nº 11 .046, de 27 de de

zembro de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo
VII desta Lei.

CAPíTULO V
Da Retificação da Tabela Remuneratória

dos Servidores da comissão
de valores mobiliários - CVM

Art. 16. O Anexo IV da Lei nº 11.094, de 13 de
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo
VIII desta Lei.
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CAPíTULO VI
Da Retificação da Tabela Remuneratória

da Pl)lícia Rodoviária Federal

Art. 17. O Anexo V da Lei nº 11.095, de 13 de
janeiro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo

IX desta Lei.

CAPíTULO VII
Da Reabertura de Prazo

de Opção I)ara Servidores de instituições
federais de ensino - IFE

Art. 18. Fica reaberto por 30 (trinta) dias, a partir
da vigência desta Lei, o prazo de opção para integrar o
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação de que trata o art. 16 da Lei nº 11.091, de
12 de janeiro de 2005, aos servidores ativos e inativos
das Instituições Federais de Ensino -IFE vinculadas
ao Ministério da Educação.

§ 1º O enquadramento do servidor será efetua
do no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação desta Lei.

§ 2º Os efeitos financeiros decorrentes do enqua
dramento de que trata o § 1º deste artigo retroagirão
à data de publicação desta Lei.

CAPíTULO VIII
Das Disposições sobre

Servidores Técnico-Administrativos
das instituições federais de ensino -IFE

Art. 19. O art. 12 da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12 .
§ 2º O Incentivo à Qualificação somente

integrará os proventos de aposentadorias e as
pensões quando os certificados considerados
para a sua concessão tiverem sido obtidos até
a data 19m que se deu a aposentadoria ou a
instituição da pensão.

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

Art. 20. A L.ei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:

"Art. 26-A. Além dos casos previstos na
legislação vigente, o ocupante de cargo do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Admi
nistrativos em Educação poderá afastar-se de
suas funções para prestar colaboração a outra
instituição federal de ensino ou de pesquisa e
ao Ministério da Educação, com ônus para a

instituição de origem, não podendo o afasta
mento exceder a 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. O afastamento de que
trata o caputdeste artigo será autorizado pelo
dirigente máximo da IFE e deverá estar vin
culado a projeto ou convênio com prazos e
finalidades objetivamente definidos."

Art. 21. Os Anexos 11,111, VI e VII da Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, passam a vigorar na forma
dos Anexos X, XI, XII e XIII desta Lei, com efeitos re
troativos à data de publicação da Lei nº 11.091, de 12
de janeiro de 2005, no que se refere à hOva redação
dos Anexos 1\ e VII da citada Lei.

CAPÍTULO IX
Da Vantagem Pessoal

Nominalmente Identificada - VPNI

Art. 22. A aplicação do disposto nos arts. 1º ao 6º
e 16 desta Lei aos servidores ativos, inativos e pensio
nistas não poderá implicar redução de remuneração,
proventos ou pensões.

§ 1º Constatada à redução de remuneração, pro
vento ou pensão decorrente da aplicação do disposto
nesta Lei, a diferença !será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusiva
mente à atualização decorrente de revisão geral da
remuneração dos servidores públicos federais.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo,
a vantagem pessoal nominalmente identificada será
absorvida por ocasião da reorganização ou da rees
truturação da tabela rémuneratória, da concessão de
reajustes, adicionais, .gratificações ou vantagens de
qualquer natureza ou' do desenvolvimento no cargo,
conforme 6 caso.

CAPíTULO X
Da Vigência

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros relativamente ao
disposto no art. 3º desta Lei a partir de 1Q de janeiro
de 2006.

CAPíTULO XI
Da Cláusula Revocatória

Art. 24. Ficam revogados o § 1º do art. 9º e os arts.
20 e 21 da Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004.

Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 2005.
- Mendes Ribeiro Filho - Relator.
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ANEXO I
ESTRUTURA DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
~ARGOS ~LASSF [pADRAO

III
I~SPECIAL ~I

~
IVI

rv
le- rv
~ TIl

I1

!Cargos
I

de Provimento Efetivo de Nível
rVISuperior. Intermediário e Auxiliar do

Plano Especial de Cargos da Cultura rV
~

~V

~I1

DI
I

rv
IV

~ 111
II

~

ANEXO rI
TABEl A DE CORRELACÃO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA Clll TURA

SITtJA(AO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA

:CARGOS I'-'LASSr !PADRAO IPADRAO ,~:LASSE ~ARGOS

Cargos de 1II III !Cargos de
iprovimento Efetivo A II I iESPECIAL Provimento Efetivo

kte Nível Superior. I I de Nível Superior,
~ntemlediário e Intermediario e
~uxiliar. regido", VI VI ~uxiliar do Plano
lPela Lei n" 8.112. de V V Especial de Cargos
11 de dezembro de

~
IV IV r. da Cultura

1990, que não Im 11I
~stejam organizados ~I 11
if.m Carreiras,

~ Ipertencentes ao
puadro de Pessoal [VI VI

ido Ministério da ~ V
iCultura. do IPHAN.

C
IV V n

kJa FUNARTE, dá IJI II
iFBN eda FCP

~I II

1 I
) rV :v Ao

~V !lV

-----------------------_.._,,~
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ANEXO III
TERMO DE OpçÃO

!Nome: Cargo:

Matrícula SIAPE: linidade de Lotação: Unidade Pagadora:

!Cidade: Estado:

Servidor: ( ) Ativo ( )Aposentado ( )Pensionista
lVenho. nos termos da Lei n" . de de de . e ohservado O disposto nos ** 3", 4" e 5° do seu art. I", optar pelo
!enquadramento no Plano Especial de Cargos da Cultura epela percepção dos venci mentos e vantagens fi,ados pela
Imesma Lei.
lLocal e Data: . de de.

IAssi natura:

!Recebido em í i .

~ssinatura/r\!la(rícula ou carimbo do servidor do órgão ou entidade do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC

ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO B...... SICO DOS CARGOS DO PLANO ESPEClAL DE CARGOS DA
CULTUR.t\.
Etn R$

!CLASSE PADRÃO NIVEL DO CARGO
SUPERIOR NTERr..·t ED IARfO AUXILIAR

1II 565A~ 87,13 221.89
~SPECIAL I 529.07 58,07 ") 11.32

I CJ9-lAI , 43.15 "01.27
IVI 4R7,08 2H,84 191.75

1'/ 473.00 26,49 182.66

~
IV 459.39 12,93 174,04

III 44ó.17 299.92 165.RI
11 433.34 ,. 287,44 15R.OO

~ 420,RR ,
. pS,55 I 50,!'> 1

~.'I -fOR,79
"

~64,10 143,57
:'-,' 397.05

"

1253.20 136.86

~
IV 3!bJ,5 i e242.7J 130.49
II 374.:510: ~32, 72 124,46

II 363,R2 , l2:n, 13 11&,70
I 353,41 213,96 113,22
V 343,29 ~O5,18 IOR,OO
IV 333,45 196.75 103,06

~ III 279.61 162.54 87,19
11 ")71.59 155.R7 iH) ..:W
I 263.80 149,49 79,40

ANEXO v
VALORES IDA GRATIFICAÇÃO ESPECiFICA DE ATIVIDADE CUlTURAL
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CLASSE PADR.~O Nível Superior Nivcl Intermediário !Nível Auxiliar
III 1.550,00 750.00 505,00

ESPECIAL Ir 1.448,60 728,16 1480,77
1.353,83 706,95 462,28

,'I 1.265,26 686,36 444,50
V 1.182,49 666,37 427,40
IV 1.105.13 646.9ó 410,96....
IT 1.032.83 (',28,11 1.395,16

In 1965.26 609.82 179,96

11 1902,11 592,06 1365,35
iv'l 843,10 574,81 151,19

1\' 7R7.94 558,07 137,7R

fB IV 736,39 541.82 314,79
:.IH 688,21 526,03 312,30

11 (>43,1') 510,71 300,29

1 601,12 495,84 1288.74
V 561,79 481.4Ü 277,63
IV 525,04 467,3R [266.95

A II 490,69 453,76 ~56,69

n 458.59 440,55 [246,81

428,59 427,71 r237.32

ANEXO VI
CARGOS DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE c.~GOS eRlADOS NO QUADRO DE PESSOAL DA
ADVOCACIA-GERAL DA l..TNIÃO

CARGO f()UANTIDADE

Administrador 300

Estatístico l20
':ontador 100

!Economista 60

!Engenheiro ~O

ANEXO VII
(ANEXO I DA LEI N° I 1.046. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004)
ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO DNPM

CARGOS !CLASSE PADRAO

- Especialista em Recursos Minerais IH
Analista Adminístrati \'0 IESPECIAL 11
Técnico em Atividades de Mineração J
Técnico Administrativo

V

IV
B IH

Il

1

V\ V
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IV
III

H

~

ANEXO VIII
(ANEXO IV DA LEI ~ 11.094. DE 13 DE JANEIRO DE 2005)
TABELA DE VENCIMENTO BAsICO DOS CARGOS Df NÍVEL INTERMEDIARIO DE AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - ('VM

CLASSE ~ADRAO M:NCIMENTO BASlCO (R$)

III ~85.17

~ ~I ~44,O3

~ &04,62
~rl 866,97

~ 830.86
I

B
IV 796,33

I
..

,

1II 763,23 ,.

11 731,56

I 701.22
,

VI 687,20 ;

V 673.45 !
,

V 659,98 !

f'1
,"-

I!I 646.78
11 ~33,85

,

,

~ ~21,17

V 608175
IV 596,57

D III ~84,64

II ~72,95

~ l561,49
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ANEXO IX
(ANEXO VDA LEI N° 11.095, DE 13 DE JANEIRO DE 2005)
TABELAS DE VENCIMENTO RASICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO. ,

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIA RIA FEDERAL
ErnR$

~lASSE IPADRÃO IT'-JIVEL DO CARGO

SUPERIOR INTERMEDIARIO l-\UXILlAR
III 565,45 j~7.lJ 221.R9

ESPECIAL rI 529,07 35R,07 211,32

I ~94,41 343,15 ~OI.27

tvI ~87,O8 32R,R4 191,75

tv ~73,OO ~2()A9 182,61)

11'" IV 459,39 312,93 174,04
~

~46.17 ~99,92 165,81III

11 ~33.34 ~R7.44 158.00

I ~20.88 275.55 150.61

IVI ~O8\79 ~M,lO 143,57

IV 197!OS 253,20 136,Ró

a IV ~85,65 242.73 130A9

III 374.58 232,72 124.46

11 363.82 ~23,13 118,70

~ 353.41 J13.96 113,22
~! ... 4~ "9 ~05.1R 108,00.) j,.:.

IV 333,45 19(1,75 103,06
~ III ~79,61 162.54 87,19

1 '271,59 155,R7 83JO
I i~ó3,80 I49,4Q 79,40

-~._-------------
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ANEXO X
(ANEXO II DA LEI N° 11.091, DE 12 DE JA~EIRO DE 2005)
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NíVEL DE CLASSIFICAÇÃO EREQUISITOS PARA INGRESSO

CARGOS TEC~ICO·AOMI~ISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

~IVEL DE DENOMINAÇÃO DO CARGO
tREQliISITOS PARA INGRESSO

ÇLASSlfICAÇÀO ~SCOLARIDADE bUTROS

A Assistente de Estúdio i~undamentallncomplelO

A I\uxiliar de Alfaiate l:'undamenttl Incompleto

~ Auxiliar de Carpintaria 'J:undarncnlal Incompkw

V\ Auxiliar de Dohrador fundamcl1lallncompleto

~ \uxilíar de l:ncanador fundamental Incompleto

~ ~uxiliar de Estotàdor fundamental Incompleto

~ >\uxiliar de Forjador de Metais fundamental Incompleto

A Auxiliar dt>Fundiçào de Metais ~undamentallncompleto

A
\uxi1iar tlt' Infra·estrutura e.... d 1
Manutenção/área

"un amenta lncomplet<l

A Auxiliar de Limpeza,
•

Alfabetizado

A Auxiliar de Marcenaria
,', J:'undamental Incompleto

A
~uxiliar de Oficina de Instrumentos

J;undamcntal Incompleto
Musicais

~ lAuxiliar de Padeiro iFundamental Incompleto

~ l:\uxiliar de Sapateiro ' ! ," [Alfabetizado
1\ lAuxili,arde Serralheria ' .,' IFundamentallncompleto'I, , I

~ lAuxiliar de Soldador i . fundamental Incompleto,

!\ •lAuxiliarOpcrucional ' ! ' IAlfabetizado · "',! i

iA ,IAuxiliarRural i' lFundamemal Incompleto,
"

IA "k:'ârvoejador
. '

irundamentalln:complel\1I,

lA 'I,.... " :,...undamental111completo~haveJro I', I

~ Lavadeiro : , -,\Ifahetizado, ,

t\. bleiro I

'.
Irúndallll.'rílal Incompleto

~ bperador de Máquínas de Lavanderia \Ifabdizado

lA lPescador Pro!lssional lFundamentallncompleto
I I

lA tRedeiro ~undal1lentallncomplelo

~ ServMte de limpeza ~Ifabe(izado

~ ~ervente de Ohrdl; ~Ifabe[[lado
,I. I' . ,
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lA lTaifeiro FIU\ial [Fundamental Incompleto

IA raifeiT'll J\'1aritimo Fundamental Incompleto

IA !Vestiansta Fundamental Incompleto

ts ~çouguciro I~undame'ntal IncQmpleto IExperiência de 6
Imeses

Experiência de 12
la lA,justador \lecãmco :t-'undamental Incompleto meses ou

!profissional izante

B Apontador rundame'ntal Incompleto IExperiência de 12
pne'ses

B Armador lFundamental Incompleto IExperiência de 12
Jmeses

!B !Armaz;:nista !Fundamental Incompleto ~xperiência de 12
Imeses

lB A.rrais ~:undamental Compkto +
lHabilitaçào

~ ~ssistentc de Càmcra If-'undamental Completo fJ:xperienci a de 6
Imeses

la IAssistente de Montagem 'undamental Completo IExperiência de 6
Imeses

la FSsistentc de Som 'undamental Completo
~xperiência de {\

[meses

tB A.tendentc de
Fundamental Completo

iConsultório:área

!B IAtendente de Fnfe'rmagem 'undamental Completo

fB ~uxiliar d.. Agrnpl"cuaria tFundamental Incompleto
Experiência de 12
Imeses

IB \uxi Iiar de Anatomia c Necropsia Fundamental Incompleto
rExperiência de 12
lJneses

IB ~uxiliar de Artes (,ralicas IFundamental Incompleto
[Experiência de 12
Iflleses

~ Auxiliar de Cenografia If-'undamental Completo
.experiencia de 6
meses

iB <\uxiliar de Cozinha <\lfàbetizado

~ Auxiliar de Curtume' e Tananles Fundamental Incompleto
....xperiência de 12
meses

ifundamental Incompldo
'::xperiência de 6

B t\uxiliar de Fktriei"':l neses

~ !Auxiliar de Famlácia lFundamental Incompkto
iJ::.xperiêneia de 12
tnleses

r-undarnemal Completo
IExperiência de 6

~ [Auxiliar dI.' Figurinll !meses

!Auxiliar de Industrialização e !Fundamental lm:ompleto
it:xpe'riência de 12

B
~onser\açào de' Alimentos Imeses

!Fundamental Inn1mpleto
IExpeliência de 12

iB lAuxi liar de Laboratúrio meses

B ~uxiliar de Mecânica
lt:xperiência de 6

Fundamental Incompleto !me.;cs

IExperiência de 6
B !Auxiliar de Metcomlogia ifundamental Completo Imeses

' c~,



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59585

tB ·\uxiliar de Microfilmagem If'undamental Incompleto
Experiência de 12
neses

ra V\,uxiliar de Nutrição e Dietética IFundamenta I Incompleto
Experiência de 12
neses

B lAuxiliar de Processa-menta de Dados !Fundamental Completo

lB tBarbeiro tFundamental Incompleto
[Experiência de 12
!meses

lB Barqueiro Wundamental Incompleto
tI:: xperiencia de 12
Imeses

IE xperiência de 12

B ;Bombeiro Hidráulico Fundam~ntal Incompleto !meses ou
IProfissionalizante

IExperiência de 12

IB iCarpinteiro ~undamental Incompleto !meses ou
IProfissionalizame

IB icompositor Gráfico 'J:'undamental Incompleto
IExperiência de 12
Imeses

~ Iconservador de Pescado lFundamental Incompleto
lExperiência de 12
meses

13 ~~onlrame"trc Flu\"ial/ Maríti mo 'Fundamental Completo

B !copeiro Fundsnl.t'lltal lrlcornpleto
!Experiência de 12
!meses

;B .... ostureiro Fundamental Completo

rs )esenhista Copista J:"undamcntal Incompleto
tE*.periência de 12
imb;es

B [Eletricista de bnh'lrcação
:

lE~periênçia de 6
Fundamental Comple~o

meses

B iEstofador IFundamentallndmipleto
IExpeliência de 12

., ~e~es;

~ lGarçon
1.--.. .. ... .., .Experiência de 12
'undamental I~compl~to

,Im~sesi
,

E~periência de 12
tE ~ardineiro 1Fundamental Incompfelo ~'eses ou

IProfj'ssionali zante

IB lLancheiro I.--undamental Incompleto
lI:.xperiência de 12

I· ·1
,. . Im'eses

,

~kperiência de 12
la l\1arceneiro

I~ .,. .... :
1Fundamental Incompleto nleses ou

.. : lPiofi~s<;ionalizante
,

• 1
1 Lxpclriência de 12IB I!vtarinheiro lJ=undamenlal Incompl'eto Iml I

, es~s
1 IExperiência de. 12IB Marinheiro Fluvial ,~ .. I ... I'

I
iFundam.,.nta Incomp'eto Irnese.;;

:B Massagista Irundamental Incompleto IExperiência de 12
. - lmêSes

IB Mestre de Redl" ~undamcntal Incompleto
. '. ,

EXperiência de 12
tE [Montador: Soldador :undamenla[ Incompleto ltneses ou

1P~0fissjonalizante

IR Motocic lista iFundamental Incompleto
E:ltperiência de 12
Injeses
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~ pperador de Te1e-i mpressora "'undamental Completo Experiência de 6
meses

E."periencia de 12
~ !padeiro lFundamental Incompleto meses ou

[profissionalizante

IExperiência de 12
~ Pedreiro fundamental Incompleto meses ou

tprofissionalizante

Experiência de 12
13 Pintor de Construção Cênica e Painéis !Fundamental Incompleto ~eses ou

profissionalizante

i:xperiência de 12
~ Pimoriârea undamental Incompleto Inleses ou

profissionalizante

tB Sapateiro fundamental Incompleto iJ:xperiência de 12
meses

tE Seleiro lFundamental Incompleto IExperi ência de 12

Itneses

iH ~ratorista !Fundamental Incompletü !Experiência de 12
neses

lB !Vidraceiro Irundamental Incompleto Experiência de 12
Itneses

Ic ~derecisla If\olédio completo
Experiência de 24
Imeses

IC ~dminislrador de Edificios 1f\o1édio completo

Ic IAfinador de Instrumentos Musicais Irundamental Completo ~xperiência de 12
neses

Ic IA] moxari fe fMédio completo IExperiência de 6
Itneses

Ir- IA.scensori sta lt\'lédio completo
fExperiência de 12

1'--' meses

~ IAssistente de Alunos lMédio completo
!Experiência de 6
Itneses

C !\uxiliar de Creche . fundamental Completo
IExperiência de 12
iflleses

" Assistente de Laboratório IFundamental Compl eto
iExperiência de 12

'- iflleses

r Assistente de Tecnologia da Médio completo
~xperiência de 6

"L.
Infonnação neses

C Auxiliar de Biblioteca !Fundamental Completo
't-,xperiência de 12
meses

C Auxiliar de Enfermagem
Médio completo +

Profissionalizante (COREN)

C ~uxiliar de Saúde Fundamental Completo
IExperiência de 12

tmeses

k:: V\.uxiliar de TopografIa !Fundamental Completo
[Experiência de 6
meses

C !Auxiliar de Veterinária e Zootecnia Fundamental Completo
[Experiência de 12
meses

A.uxiliar em Administ~ção !Fundamental Completo
[Experiência de 12

C Itneses

•__~' .~ ,»lô<ili".'I"
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iAuxiliar em A;;suntos
Educacionais

lBrigadista de Incêndio

!camareiro de Espetáculo

Cenotêcnico

Condutor/Motorista Fluvial

Médio completo
IExperiênci a de 6
meses

Irundamental Completo
!Experiência de 12
!meses

Médio completo
!Experiencia de 6
!meses

Médio completo
IExperiência de li
!meses

iFundamental Completo +
~specializ.açào + habilitação
tluvial

c

~:ontínuo

~ontra-Mestre':Oficio

:Contra-regra

:Costureiro de Espetáculo/Cenário

Cozinheiro

~ozinheirode Embarcações

Datilógrafo de Textos Gráficos

Detonador

Discotecálio

iElctriclsta

lEletricista de Espetáculo

tEncademador

!Encanador/Bombeiro

IFotógrafo

Wotogra\'ador

~mpositor

Kiuarda Florestal

lialotécnico

mpressor

11. inotipista

,

:.-.·undamental Completo

il:"undamental Completo

Ir-.fêdió completo

Médió completo

fundamental Incompleto até
~a série

fundamental Incompleto
,,'

Médio complt'to

~undamentalCompleto

1Fundamental Completo

I,c. , '
IF~'n(Jamental Completo

lMé~io completo

lJ:undan1t~ntal Incompleto

.'

'~-l!ndàmehtalCompleto

Ir-"undamental Completo

"

lfundamental Completo

lFundamental Completo

lfundamental Completo

[Fundamental Completo

IFundamental Completo

!Experiência de 12
!meses

lExperiencia de 12
Imeses

lExperiência de 6
~neses

Experiência de 6
, meses
r ...

a Lxpenencta de 12
meses
;::xperiencia de 18

: !rneses

tExperiencia de 6
!meses
lExperiência de 6
imeses

. Experiencia de 12
meses

IExperiência de 12
nese,s

lExiperiência de 6
Imese.s
lExperiência de 12
~eses ou
IProfissionalizante

Experiência de 12
~eses

tExperiência de 12
Irn~ses

Ex.periência de 12
mêses

Experiência de 6
Imeseli
rEx'periência de 12
Irneses

!Experiência de 6
!meses
IExperiência de 12
meses
Exoeriência de 12
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~eses

C Locutor !M.édio completo iExperiencía de 6
meses

If-undamental Completo +

~ fMarinheiro de Máquinas "specializaçào para marinheiro
kie máquinas

Irundamental Completo +
C iMarinheiro Fluvial de Máquinas especialização para marinheiro

de máquinas

C Maquinista de Artes Cenicas Medio completo 2xperiência de 6
meses

r Mateiro Fundamental Incompleto IExperiência de 1&
'-' rm eses

C Mecânico rundamental Completo !Experiênci a de 12
meses

Meciinico de Montagem
Experiência de 12

~ Manutenção
e rundamental Completo meses ou

profissional izante

C
Mestre de Embarcações de Pequeno

iFundarnenlal Incompleto
Porte

r' !Motorista 'Fundamental Completo
t::xperiência de 6

v
~neses

IExperiência de 12
C pperador de Caldeira Vundamental Completo Imeses ou

pro físsional izante

C iOperador de Central HidroeJetrica Fundamental Completo
Experiência de 12
meses

r )perador de Destilaria Fundamental Completo
Experiência de 12......
Imeses

C
Operador de Estação de Tratamento

Fundamental Completo
IExperiênci a de 12

D'água e Esgoto neses

~ Operador de LlJZ 1\·fédio completo
Experiência de 6
Irneses

~
Operador de Moíquinas de Construçào r'undamental Incompleto

~xperiência de 12
'r" "I meses..... IVI

~
Operador de Máquina de

iFumlamental Completo
Experiência de 12

Fotocompositora meses

~
)perador de r-.1áquinas de

!fundamental Incompleto
Experiência de 12

Ten-aplanagem neses

t Operador de Máquina Copiadora I~kdio completo
Experiéncia de 12
neses

~ Operador de Máquinas Agrícolas
Fundamental Completo + curso
profíssionafi zantc

~ Operador de Rádio-Telecomunicações It-lédio completo
Experiência de 24
~eses

iExperiência de 12

~
Mecânico de Montagem elFundamental Completo Irneses ou
Manutençào profissionalizante

,t'" Porteiro Médio completo,.....

r iExpericncia de 24
I...· Programador de Rádio e Televisão Médio completo

:meses

----------~------_._--------_......_-----""""'----_......------~---'--'"



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59589

Ir· ~ecepcionista Médio completo
~

Experiencia de 12

~ Revisor de Provas Tipográficas 'undamental Completo me'ies ou
profissionalizante

r Salva-vidas r undamental Incompleto
Experiência de 18

.... rnleses

Fundumental Completo I

C Segundo Condutor ...·spc...·ialização + hahilitaçào
1r-01110 segundo condutor

ç Seringueiro irundamental Incompleto IExperiencia de 18
!meses

~ Sonoplasta Media completo
Experiência de 6
Imeses

~ Felefonista Fundamental Completo
[Experiência de 12

.. !meses

ç Tipôgrafo Ir:"undamenta\ C~mpleto
I !Experiência de 12
i !l11eses

Ir- Torneiro Mecâmco Fundament'al Completo
[Experiência de 12

~ !mesesI

C Vidreiro ~undamcntal Completo Experiência de 12
meses

!D Assistente de Direção e Produção l\.fédio completo
.experiência de 12
meses

p Assistente em Administração
,Médio Profissionalizante I ou :Experiência de 12
Médip compldo ~e.xpenên~ia. meses

D
Confeccíonador de Instrumento~

Médio completo
Experiência de 12

Musicais I
, meses

.Medin Profí'~siorializanlc ou

D Desenhista Técnico! Especialidade
:?\1édio completo -I

~onhecimento de programas de
Ieditm;açào~letrónicae desenho

o Desenhi ..ta Projelisla
TI.'lédio P~ofi~5iorlal izante . 00 Il:::xperiência de tí
1\'!édip éomplelo - experiendia : lme5es

I

[Médio Profissionalilante

~ Diagramador pu Médio completo I- curso
~e editoraçào eletrônica

D IEditor de Imagem Médio Profissional izante ou Experiência de 12
Médio completo + experiência Irneses

D crnstrumentador Cirúrgico Médio completo Experiência de 6
!meses

1t\.·1édio Completo +

p ~·fecànico (apoio marilimol
iPspecializaçào + cana de
primeiro condutor c de
l'yIecáni co

10 Mestre de 1;.dl ficaçõcs e Infra- Médio completo Experiência de 24
'strutura me~es

10 [!\ti ontador Ci nemfltográfico !Médio C'ompleto IExoeriência de 12
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meses

D ']perador de Câmera de Cinema e TV Médio Protlssional izante ou ~xperiêm:ia de Ó

Médio completo + experiencia meses

D Recreacionista Médio completo bperiência de 24
meses

O [Revisor de Texto Bmille [Médio completo - habilitação Experiencia de 24
lespecí fica meses

D Ifaxidennista Médio completo t-:xperiência de 12
Imeses

D iréCnlco de Aemflltogrametria IMédio colllpkto - habilitação

li\.·hi c1io Profi,,<;ionalizante ou
D Técnico de Laboratórioíárca Médio completo I curso

rccnico

Médio Pmjissional izante ou
Médio c()TnpfelO t curso

D Tecnico de Tecnologia da Infonnação Técnico em eletrônica com
'nfase em sistemas
omputacionai s

Médio Profissionalizante ou
p Técnico em Agrimensura Médio completo 4 curso

[Técnico

Médio Profissional izante ou
to Técnico em Agropecuária ~1édio completo curso

Técnico

!Médio Profissional izante ou
p Ifécnico em Alimentos e Laticínios lMédio completo t- curso

[Técnico

p rTécnicos em Anatomia e Necropsia
1l\.1édio Profi~sional izante ou Experü~ncia de 12
!Médio completo ~ experiência meses

II\M:dio Profi ssional izante ou
p Técnico em Arqui \'0 Médio completo t- curso

rIécnico

l'Mdio Pro fi ssionali zante ou
D Técnico em Artes Gráficas Médio completo cur<;o

ifecnico

D Técnico em Audiovisual
Médio Pro li ssionalizante ou IE xperiência de 12
Médio completo -' experiencia meses

:Médio Profissionalizante ou
D Té<:nico em Cartografia Médio completo curso

[écnico

Médio Pro fi ssionabzante ou
D Técnico em Cinematografia Médio completo + curso

fecnico

Médio Profissionalizante ou
D Técnico em Contabilidade Médio completo curso

Técnico
Médio Prolissionahzante ou

D Técnico em Curtume e Tanagcrn IMédio completo T curo;o
rrécnico
Médio Profissional izante ou

D Técnico em Economia Doméstica !Médio completo curso
rréenico

____~ • "w__'
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Médio Profissionalizante ou
p Técnico em Edificações lMédio completo + curso

Irécnico

Médio Profi ssional izanle ou

~ lTécnico em Educação Física Médio completo + curso
Técnico

Médio Protlssionalízante ou

O lTécnico em Eletricidade Médio Ct)mpleto +
hpeciali7.ação- Medio Profissional izante ou

D lTécnico em Eletrónica Médio Completo + Cur"o
fécnico

Médio Profissional izante ou
D Técnico em Eletroeletrónica Médio completo + cur"o

rrécnico

Médio Profissionalizante ou
D Técnico em Eletromecâniça Médio completo 1 curso

fré'cnieo

Médio Profissionalizante 0\1

D fTécnico em f1elrotécnica Médio completo + curso
Técnico

Médio Profissionalizante ou
D Irécnico em Enfermagem ·Médio comple'to + curso

Técnico

Médio Pwfissional izante ou
D rrécnico em Enfermagem do Trabalho Médio completo - curso

Técnico

Media Profissional izante ou
p Irécnico em Enologia Médio completo - curso

Técnico

D
rrécnico em Equipamentos :\'tédico~Médio Profissionalizante ou J:.xperiência de 12
pdontológico~ l\:1édio completo ~ experiência meses

D lTécnico em Estatistica
,Media Completo
Conhecimento específico

'Médio Profi ssiónal izante ou
D [Técnico em Estrada Médio completo I curso

Técnico

Médio Profissionalizante ou
D lTécnico em Fannácia Médio completo ! curso

Técnico

Médio Profissional izante ou
p Técnico em Geologia Médio completo ~ curso

récnico

p Técnico em Heroári(l I\1édio Profissional i;mnte i ou Experíencia de 12
Mêdio completo ~ experiêm;ia ne..es

Médio Profissionalizante ou
ro Técnico em Hidrologia Médio COnlpleto - curso

Técnico

Médio Profissional izante ou
p Técnico em Higiene Dental Médio completo + curso

Técnico
p Ifêcnico em Instrumentaçào Médio Profissional ízanle ou
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Mediu comr1dO
fécnico

t:urso

Dezembro de 2005

Técnico em
\.udio/Video

!\'lanUlen"ào d
If\-iédio

c!Médio
(récnico

Profissionalizante ou
Completo ~ Curso

tlécnico em Mecànica

(récnico em Metalurgia

fécnico em Meteorologia

Médio
Médio
Técnico

Médio
Médio
tTécllico

IMédio
lMédio
fécnico

Profi'>siona!Jnnte ou
completo j curso

Profissionalizante ou
completo ~ curso

Prolissionali/ante ou
completo I curso

fécnico em Microfilmagem Médio Profissionalizante ou it-xperiência de 12
~fédio completo - experiéncia ~eses

to

[Técnico em Mineração

trécnico em Moveis e Esquadria.;

trécnico em Música

trécnico em Nuuição e Die'télica

1I\1édio
Médio
[récnico

Médio
Medio
fécnico

Médio
Médio
trécnico

Médil)
lMédio
tTécnico

Profissionalizante ou
completo + curso

Profissionalizante ou
completo t curso

Profissionalizante ou
completo I curso

Profi!i!iionalizante ou
completo curso

D

D

trécnico em Or1óptica

trécnico em Ótica

[Técnico em Prótese Dentária

Técnico em Quimica

Médio Profissionalizante ou
[Médio completo + CUNO

trécnico

lMédio Profissionalizante ou Experiência de 12
Médio completo ~ ex.periência !fneses

Médio Profissionalizante ou
Médio completo I curso
Técnico

Médio Profissionalizante ou
Médio completo ' curso
. [écnico

o Técnico em Radiologia
Médio
Médio
[écnico

Profissionalizante ou
completo - curso

Técnico em
'l7isioterapia

Reabilitação
!Médio

oUMédio
Técnico

Profissionalizante ou
completo + curso

D [Técnico em Refrigeração
MedlO
Médio
[écnico

Prolis!iil1nali7<1nte ou
completo ' cur...o

D

D

[Tecnico em Restauração

rrécnico em Saneamento

)"fédio Profissionalizante ou Experiência de 12
!Médio completo + experiéncia neses

~'lédio Profissionalizante ou
il\1édio comoleto . curso
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trécnico

!Médio Pro fi ssionalizante ou

10 ~écnico em Secretariado !Médio completo + curSD
rrécnico

trécnico em Segurança do
[Médio Profissionalizante ou

p lMédio completo + curso
rrrabalho lTécnico

10 h'écnico em Som
~tédio Protissionalizante ou tExperiência de 12
Médio completo + experiência Imeses

Médio Profissionalizante ou

D tTécnico em Telecomunicações Irvlédio completo - curso
rrécnico

D rrécnico em Telefonia
IIvfédio Profissional ou Médio [Experiência de 12
Icompleto + experiência meses

~
Ifradutor e Intérprete de Linguagem 1r\1édlo completo + proficiencia
Ide Sinais !em LlBR.I\S

lO Transcritor de Sistema Braille Médio completo
lExperiência de 24

• meses

D Vigilante
Fundamental Completo e curso Experiência de 12
ide formaçào meses

tMédio Profissionalizante 0';1
D Visitador Sanitário Médio completo +- curso

Técnico

E Administrador
2urso Superior em
I\dmin istração

E Analista de Tecnologi.a da Informação .... urso Superior ila área

E Antropólogo lCurso Superior em
!Antropologia

E Arqueólogo icur'loSupcrior em Arqlleologia

11": [Arquiteto e Urbanista !Curso Superior em Arquite,tura
IeUrbánismo

IE !Arquivista
ICurso Superior em
IArquivologia'

IE t\ssistente Social ICurso Superior em Serviço
Social

tLei Específica: Ensino Médio

IE V\ssistente Técnico em Embarcações
IL~OIÍ1pleto, conhecimento
iPspecializado ernarte naval e
Imáquinas

Il:: IAstrônomo ~ur~oSuperior em Astronomia

!curso Superior em Economia
IE ~uditor Iou Direito ou Ciências

Icontábeis
I'- urso Superior em

lI: IB ibl iotecário-Documental i sta !Biblioteconomia ou Ciências da
nfonnação

(E !Biólogo ~urso Superior em ciênciasl
lBiológicas

IE Biomédico
~ur;;o Superior em
Bíomedicina

IE 'Lenógrafo "'urso Superior na área



59594 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

!Lei Especifica: Ensino Médio
tE ,,-'omandante de Lancha ~'ompleto, especialização na

'lfea ~ Carta de Patrào de Pesca

.el Especifica: Ln:;;ino Médio

tE Comandante de Navio r='ompleto, espec iali zação na
~rea c Carta de Patrão dc Alto-
lMar

tE !contador iL urso Superior em Ciências
~ontábej.,

.....-:'urso Superior ~m Artes
tE K'oreógra fó Ir" . Teatro Educação..... entca~. ou

Fisica

~'llrso Superior em Artes
E D~corador Plásticas ou Arquitetura e

lrbanismo

E Desenhista Industrial
,-'urso Superior em Desenho
lndu~lrial

IE )iretor de Artes Cênicas
":urso Superior em Artes
rCênicas

lE Diretor de Fotografia
I'-'urso Superior em
!comunicação Social
~'urso Superior em

tE Diretor de Iluminação IComunicaçào Social ou Artes
Ir-. '('-,emcas

~ lDiretor de Imagem
[\-:urso Superior em
r:omunicação Social

lCurso Superior em

IE Diretor de Produção
I""omunicaçào Social, Artes
IPlásticas e Artes Cênicas -
labilit31,=ào

"

Superior t'mtE Diretor de Programa
.urso

,:omunicaçào Social

iE .urso SUPl;'rior em
Diretor d" Som 'oD1unicação Social

ir. IFconomi ..ta "urso Supcnor em FeonomiafL-

tE tEconomisla Doml'slico
lCurso Superior em Economia
~oméstica

~'urso Superior em

iE IEditor de Publicações I'--'omunicação Social,
Jomali..;mn ou Letras
~urso Superior em

tE IEnfermeiro do Trahalho
Enfennagcm com
;Especialização em Enfemlagem
to Trabalho
,
urso Superim crn

IE ~nfermeirniárea IJ::nfermagem
Ir-urso Superior em Fngenharia

tE Engenheiro de Segurança do Trabalho k-om Especialização em
Segurança do Trabalho

---,~--------....._------------_.....__....._----~---.....-----_._--_-.......__\""'I'I'I~.
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E ~ngenheiro!área Curso Superior na área
r. ':ngcnhciro Agrônomo Curso Superior na área

;E IEstatístico
"urso Superior em Ciências
;Estatísticas ou Atuariais

tE -3l11lacêutico !Curso Superior na área

fi: Fannaceutico Bioquímica I'- urso Superior na área

I'- urso Superior em Artes

E I':-j gurinista ~ênjcas 1 habIlitação em
~ ndumentári a

E hlÓSl1fo I'-~urso Superior em Filosofia

E Físico iCurso Superior na area

E IFisioterapeuta I ~urso Superior em Fisioterapia

lFonoaudiólogo
~'urso Superior em

E -':-onoaudiologia

E [Geógrafo , .='urso Superior t:'m Geografia

t: Geólogo ,..:urso Superior em.Gcolügia

.I: H ili!oríador , Curso Superior em História

Lei Especi fica: Medio

E Imediato
Completo, Especialização na
Área ou Carta de Patrão de
Pesca ,.

':::urso Superior em Jornalismo
E ~ornalista JU CoTTtunicaçào Social com

-Iabilitação em Jomalismo

E lMatemático : Curso Superior em Matemática

E ~edjco Veterinário
....-urso Superior em Medicina
Veterinária

!~ !Médicohirea .. Curso Superior em Medicina. ....~

i·
Lei Especifica: M~'dio

E if\-1eslrc Fluvial Completo e ESl'ecializaçàJ e
Carta de Me~tre Fluvial !'

......ei Especifica: Médio
E !Iv1estre Regional Completo e EspecializaçàJ e

Carta de Mestre Regional !

F !Meteorologista ' ':urso Supt'rior na área I .

~ Museólogo ....:urso Superior em Mus('ql~gia

f Musico ,Curso Súperiorem Música I
E Musicoterapeuta

..... urso Superibr :t'm
.tMusicoterapia .

E NUlncionista/habilitação ..• iCurso Superior em NUlrição ,.

f:
,.

.1 iCurso Superior em Oceanolqgia
.)ceanólogo , pu Oceanografia ,

E )donlologo ~-:-urso Superiórc'rn Odontolq~ia

F: .Ç)rt0plista ~urso Superior em Ortóptica!
E Pedagogo/área !Curso Superior em Pedagogia

!Lei Esp,:cifica: Fundamehlal
~ Primeiro Condutor !Completo j. Curso de

!Especialização

~ IProdutor Cultural
'- urso Superior em
Comunicaçào Social
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['-"urso Superior em
~omunjcaçào Visual ou
['-'omulllcaçào Social com

E IProgramador \' isuaI !Habilitação em Publicidade ou
Desenho Industrial com
habi 1itaçào em Programação
Visual

t:: 'Psicólogo/área ,,-'urso Superior em Psicologia

r-:'ur.;o Superior em

iE Publicitário
k"t)rllUlli..:a.;ào Social com
Habilitaçào em Publicidade e
Propaganda

~ Quimico .
urso Superior na área

". ur..;o Superior em

~ Redator Comunicaçào Social ou
Jornalismo ou Letras

E Regente
r'urso Superior em Música -
F:specializaçào em Regência

!'--:urso Superior em

E Relações Públicas
"-'0l1lUlllCaçào Social com
Habilitação em Rclaç<1c..
Púhlicas

~
Restaurador"ár~'" "::'urso Supcril)r na áreaJ::

E Revisor de Texto
Curso Superior em
"""omullicaçào Social ou letras

Curso Superior em
Comunicação Social com

~ Roteirista 'Habilitação em Jomalismo nu
r'inema ou Publicidade e
Propaganda ou Letras

~ Sanitarista
,,-urso Superior com
l:-,speciali7aç::io na área

~ Secretário Executivo
"urso Sup~rior em Letra~ ou
Secretário Executivo Bilíngüe

iE Sociólogo ,-'urso Superior em Sociologia
r' Superior em Educaçào

E Técnico Despl'I1i\'o
.urso

bica

~ fécnico em t\~suntns Fducacionais
,-'urso Superior em Pedagogia
)l! Licencialurds
_~ur..o Superior em

E fecnólogo em Cooperativismo Adminislraçào ou Gestão de
C oope.-at i vas

'r recnólogo':fommçào ,-'urso Superior na área.I.:-

E rCÓlOg0 ,,='ur<;o Supclior em Teologia

E rerapeuta Ocupacional
urso Superior em Terapia

kupacionaJ

E [radutor Intcrprctl: !,-:ur..o Superinr em Letras

tE Izootecnista
!,--'urso Supt'rior em
lzootecnia

ANEXO XI
(ANEXO III DA LEI W 11.091. DF 12 DF JA :-.JEIRO DE 2005)

-~----------.....----,-_....------
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TABELA PARA PROGRESSÃO POR C APACI f/\ÇÀO PROfISSIONAL

INIVEL DE NIVEL DE k-.'ARGA flORÃRIA DE CAPACITAÇAo
IcLASSIFICAÇÃO ~'APACITAÇAo

~ lF.xigência mínima do Cargo

~
11 20 horas

III 4U hont<;

IV fiO horQ';

1 Exigência mínima do Cargo

IH 11 40 horas

III 60 horas
]\/ i9n hora,
I Exigencia minima do Cargo

,... Il fóu horas
~.

111 ~O horas

IV 120 horas

I ~xigéncia mínima d~ Cargo

II I 190 horas
D

III
,

120 h()ras ,
, ,

~"\. 150 horas
' "

,
"

Ii,

I , !Exigência mir'lima do Cargo
,

"" .

Il 120 horas : I , :

E III 150 horas ,: " I

"
IV

' v...perfeiçoarnento' ou c II rsá: deca paci tação superior a
IRO homs

ANEXO XII
(ANEXO VI DA LEI N° 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005)
TERMO D:E Opç;;'O

IPLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TEeNTCO-ADMINISTRAT1VOS EM EDUCAÇAO

Nome: lCargo:

Matrícula SIAPE: IUnidade de Lotação: Idnidade Pagadora:

iC'idade: Estado:
Venho, nos tennos da Lei n" I1.091, de 12 de janeiro de 2005. ob.~c'fvado () disposto em seu art. 16, optar por integrar
O Plano de Carreira dos Cargos Tecnico-Administratlvos em Educação. na fónna estabelecida pela mesma Lei.

:'; ,, ' ,

iLocal e data

Assinatura

Recebido em: , ,

Assinatura/Matrícula ou carimbo do servidor do órgào do
Sistema de Pessoal Civil da Administração federal - SIPEC

[ I

ANEXO XIII
(ANEXO VII DA LEI N° 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2(0))
TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A NOVA SITVAÇAo
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SITIJAÇAO NO PLf"NO UNICO DE CLASSIFICAÇAO
E SITUAÇÃO NOVA

iRETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS

~EL SUBGRUPO
!DENOMfNAÇAO DO NTVEL DE IDENOMINAÇAÜ DO
I,--'ARGO ~LASSIFICAÇÀO t'ARGO

!APOIO 1 A.uxiliar de Cozinha B !Auxiliar de Cozinha

~POIO I lAuxiliar de limpeza A '\.uxitiar de Limpeza

~POIO I ~llxjliar de Sapateiro '\ ~uxiliarde Sapateiro

!APOIO I ~uxi Iiar Operacional A Auxiliar Operacional

APOIO I ~tlxiJiar Rural A Auxiliar Rural

APOIO 1 Lavadeiro A ;Lavadeira

APOIO 1
Operador de Máquinas de

I\.
)perador de Maquinas de

La\'anderia .~avanderia

APOIO I Scn·ente de Limpeza A Servente de Limpeza

APOIO 1 Serveme de Obras lA Servente de Obras

APOIO ,2 ~ssistentc de Estúdio IA Assistente de Estúdio

APOIO ~ !Auxiliar de alfaiate A. Auxiliar de alfaiate

!APOIO 2 A.uxiliar de Carpintaria A. !Auxiliar de Carpintaria

APOIO ~ !Auxiliar de Dobrador A. ~uxiliar de Dabrador

A.POIO 2 lAuxiliar de Encanador .\ lAuxiliar de Encanador

APOIO ~ !Auxiliar de Estofador A Auxiliar de Estofador

A.POIO 2 [Auxiliar de FOIjador de \ Auxiliar de Forjador de
I\-tetais ;Metais

A.POIO ~
Allxjliar de Fundição de A Auxiliar de Fundição de
Metais Metais

APOIO Z V\uxiliar de Marcenaria A Auxiliar de Marcenaria

APOIO 2
lf\llxiliar de Oficina de 0\ Auxiliar de Oficina de
nstrumentos Musicais nstrumentos Musicais

""POIO Q A.uxiliar de Padeiro 0\ Auxiliar de Padeiro

A.POIO ~ !Auxiliar de Semllheria A Auxiliar de Serralheria

APOIO ~ Auxiliar de Soldador A Auxiliar de Soldador

!APOIO ~
A.uxiliar Chapeador/

~
Aux iliar de Tnfra-estrutura e

Lanterneiro/Funileiro I1vfanutençào/área

IApOIO ~ ,-~arvoejador 1\ K'arvoejador

APOIO 2 ":"haveiro lA I'-haveiro

APOIO 2 Copeiro B I'-'opeiro

APOIO r2 .ancheiro B iLancheiro

APOIO 2 Oleiro A }leiro

f<\POTO '} Vesliarista A Vestiarista

!APOIO 3 A.çouguei fa B !Açougueiro

!APOIO 1
A.ssistente de Audio!

B IAssistente de Som
~VídeolVídeoTape

APOIO 3 iAssistente de Câmera B iAssistente de Câmera

:APOIO 3 IAssistente de Montagem li Assistente de Montagem

.APOIO >\tendente de Consultório/área B
V\tendente de

3 Consultório/área

!APOIO 3 Atendente de Enfermagem B Atendente de Enfermagem

APOIO 3 Auxiliar de Eletricista B Auxiliar de Eletricista

__________________,_-..""--- • ,~ • PMJ"ô~~
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A.POIO 3 .\ uxi liar de I.actário la ~uxiliar de Nutrição e
!Dietética

~POIO 3 ~uxiliar de Mecânica 'I ~uxiliar de Ml'cânlca

~POIO 3 Auxiliar de Microfilmagem B !Auxiliar de Microfilmagem

IAPOIO 3 Vidraceiro B lVidraceiro

!APOIO ~ ·\justador ~1ecânico ~ ~ju~ladorMecânico

APOIO ~ Alfaiate ta çostureiro

APOIO f4 Apontador ~ !Apontador-APOIO f4 Annador ~ !Armador

APOIO ft Armazenista IR IAnnazenista

APOIO f4 Aux iliar dt' Agropecuária ta !Auxiliar de Agropecuária

APOIO ~
\uxiliar de Anatomia etB iAuxiliar de Anatomia e
~ecropsia lNecropsia

APOIO ~ '\ ux iliar de Arte.; Gráf1 cas ~l A.uxiliar de Artes Grâficas

APOIO f.l \u'(iliar de Biblioteca, Ir lAuxiliar de BibliotecaI'--

APOIO f4 iAuxiliarde Crt~che ~ !Auxiliar de Creche

APOIO ~
V\U';iliar de Curtume e

B
IAuxJliar ele Curtume e

~'anantes 1 [ranantes

APOIO f4 !\uxiliar de Fannácia . B. Auxiliar de Farmácia

APOIO 4
· V\uxiJiar de lndustriali,zaçào e

~
!Auxiliar de Industrialização

K'on!>ervação de Alim~ntos Ie Conservação de Alimentos

APOIO 4 !Auxiliar de r,aboratório B lAuxi liar de Laboratório

A.POlO ~ !\ux il iar de Mel eorologia R !Auxiliar de Meteorologia

APOIO ~ '\u'liliarde Nutrição
1

B
Auxiliar de Nutrição e
Dietética

APOIO ~
Auxiliar de ProcesS:illlcnto de B lAux i liar de Processamento
!Dados ~e'Dados

APOIO ~ lBarbelro
i

B lBarbeiro

APOIO .4 ' BarquC'iro .1 B !Barqueiro

APOIO 4 ·
,
arpinteiro B. ~arpinteiro

APOIO 4
Chapcador Fi.mi lei roi B ~1ontador / Soldador

_anten1eiro
I

[APOIO ~ ~'()mpmit()rGráfico ~. ~ ompositof" Gráfico

l\!,OIO 4 :~·ostureiro I
• B i'--'oslureiro

~POIO 4 ' ~'o7.inheiro . K Cózinheiro:

V\J>OIO 4 · Desenhista Corista ~l . pesenhi~ta Copista

iAROIO 4 Dohradpr ..' S iM(intador IISoldador

iA~OlO .~ · F:llcanador'área ; IB Bombeiro ijidráulico

iA~OIO ft Estofador. :
~ , tslbfad6i"

,

,

iA~O[O f4 ·orj.ldor de Metais " iH !Montador1lSolclador

iA~OIO f4 undidor de Metais 8 Montador.' ISoldador
iAFOIO ~ '1arçon . B . .çJàrçon

V\"BOlO ~ Jardineiro ~ jardineiro . :.

MWJO 4 Ma~c~neiro i Viarccnelrd
A:~OIO 4 M~ssagista l "'La'-sagisla

Â~OIO 4 i?'-bldro
,

!f.;·fateiro1"-

iAJ{OIO 4 ~'fütoc:icli"ta B Motociçlista
APOIO 4 IOperador de Caixa ~ Auxiliar em Administraçào'--
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~POIO 4 Operador de Máquinas !C pperador de Máquinas
<\glÍcolas ~glÍcolas

[APOIO 4 Operador de Máquinas deIc pperadar de Máquinas de
"::ol1strução Civil r..::onslrução Civil

!APOIO 4 iOperadar de Máquinas de
~

iOperador de Máquinas de
rrcrraplanagem ~'erraplanagem

!APOIO 4 !Padeiro la !Padeiro
.APOIO 4 !Paginador C Encademador
APOIO fi Pedreim fB lPedreiro

[APOIO ~
Pintor de Construçào Cênica c

IB lPintor de Construçào Cênica
~)ainéis e Painéis

tAPOIO ft tp IIltoriarea fB !Pintor/área
!APOIO fi Salva-vidas 1'-" Salva-vidas
[APOIO 4 Sapateiro ~ Sapateiro
tAPOIO fi Seleiro )3 Seleiro
[APOIO fi Seringueiro ~" Seringueiro

!APOIO ~ SC1Talheiro ~ frvIontador / Soldador
IAPOIO ~ Soldador B Montador / Soldador

[APOIO ~ Ifelef()nista Ir !Telefonista1'---

IApOIO r+ fnltorista ra rrralorista

tf1'.,'TERJl.'fEDIÁRJO 1
A..finador de Instrumentos Ir' !Afinador de Instrumentos
Il\lusicais I'-- frvIusicais

NTERMEDIARIO 1 \scensorista 1'- [Ascensorista
iINTER.}ylEDIARIO I lAuxiliar Administrativo 1'- \uxiliar em Administraçào
lNTEM1EDIARlO J A..uxiliarde Biblioteca Ir lAuxiliar de Biblioteca
[rNTERMEDIARIO I A.uxiliarde Cenografia tB lAuxiliar de Cenografia

INTEM1EDJARIO I Auxiliar de Figurino li3 lAuxiliar de Figurino

IINTERMEDIARlO I lAuxiliar de Saúde
,

Auxiliar de Saúdej'-

INTERMEDIARJO I lAuxiliar de Topografia Ir !Auxiliar de Topografia!~

INTERMEDIARIO 1
\uxiliar de Veterinária e'r t\uxiliar de Veterinária e

Zootecnia '- Zootecnia

INTERMEDIARIü 1 Bombeiro 1'- BJigadista de Incêndio

INTERrvlEDIARIO I Contínuo iC ~ontínuo

NTERMEDIARlO I ,-~ontra-MestreiOl1cjo 1'"- Contra-MestreiOficio

rINTERMEDlARIO J !C'oztnhciro '-- I'-0zinheiro

ilNTER1I.1EDIÁRIO I
!('urvador de Tubos de Vidro r jHialotécnico
Hialotêcnico) '-

IrNTERMEDIARIO I Datilógrafo I'- Auxiliar em Administração

INTERMEDIARlO I lDetonador I'- )clonador

INTERMEDlARIO I !Digitador R A..uxiliar em Administração

IINTERJ\.1EDIARIO I lDi seotccário r lDi sCOlecário1-

IINTERMEDIARIO I IEletricista/área I'- Eletricista

[INTERMEDIARIO I Ll1cademador ~ tFncadernadori'-

IJNTERMEDIARIO I Encanador! Bombeiro r [Encanador i Bombeiro!'--

INTERMEDIARIO 1 "'olúgmfo C !fotógrafo

INTER.J\.1EDIARIO I Fotogravador C FOlogravador

DoITERMEDIÁRIO IFresador ~, lMecânico de Montagem e
I ~ !Manutenção
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IINTERMEDIARIa J Guarda Florestal r liuarda Flore!ital

iINTERM EDIARIO 1 lmpositor llllposilor

IINTEAA1EDlARIO 1 Impressor
-,

]mpressM'--

fNTERM EDIARIO 1 I.abN3torista!área ç Assistente de Laboratório

INTERMEOlARlü 1 ~jnotipi ..:ta 1..---
~j notipistaI"-

INTERMEOlÁ RIO IJ'-·1andrilador Ir lMecânico de Montagem e
I I'- !Manutenção

INTERMEDIARIO I iMecãnico/area r lMecânico

OCNTERMEDlARlü I lMotorlsta r Motorista

NTERMEDIARIO I IOperador de Caldeira 1'-- Operador de Caldeira

NTERMEDIÁRlü 1
iOperador de .Central 'r Operador de Central
lHidroelétrica

.....
lHídroelétrica

[NTERMEDIARIO I iOperador de Destilaria
,

[L)peradorde DestilariaI"-

INTERMEDIÁRIO I
OperadN de Esta~ào de Ir- IOperador de Estaçào de
Tratamento D"água r--. ITratamento D'agua e Esgoto

INTERMIEDlÁRIO I
Operador de \lál1uinuf" iOPerador de Máquina
Copiadora !copiadora

~ERMEDlÁRIO I
Operador de Máquina

~
IOperador de Máquina

J:otocompositora : lFotocompositora

INTERMEDIÁRIO t
Operador de Maquinas ~ pperador de Máquinas
Agrícolas ~ iAgrícolas

~TERMEDlARIo. J Operador de Telei mpressora .~ pperadorde Teleimpressora

INTERMFDIÁRJü I iPlainadol" de Metais iI"" iMecânico' de Montagem e
r-" I?\-fanUlenção

IINTERMEDIARJO t IPoncirfl Ir iPoneiro ,
I'-- :

~TfRMEDIARIO I .' IRctepl:ionist3 r lRecepcíonisla ,......

lRevi _or de
,

Provas r !Revisor de Provas
irNTERMEDIÁRlO I IIipogrilficas

.....
TipográfiCas

MERMEDIARlO I Tclelúnísla ~ Telefonista

~ERMEDlAJRIa.. 1 rripógrafo K' Tipógrafd :

~TERMEDIARIO" l. rrbrneiro Mecânico , .ir rromeiro ~tecânicoI'--

~TERMEDIARIÜ:I J Vidreiro j. ,." iL lVidreiro I:,

iNTERMEDIARIq I ~ ,. rVigi la/ltc. I ~ D Vigilante
.

NTERlvt [DlAiRIü:: ~' ~.derecista " • I ~
,\derecista,

INTERM EDIA'R:IO' 2 rAdrhini.strador de f:di liicíos ·1":' ~dministl"ádor d~ Edificios
" ' ,

NfERMFDlAIRIO' j ~,s~islIi'1l1ede Alunos I
r ~s"istentedc Alunos·L

INTERMEDIÁRIO, :2 ~~si~tentc 'de Direção de
Jj)

~ssi stenté· de Direçào e
-\rte~ Cfnicas I

Produção~ ,

INTERMEDIÁRIO' ~
!Assistente de Prod"1çào dê to Assi~t~ntê de .Direçào e
!Aftes Cénicas

·1
Produção,..:

INTERMEDIARIa ,: 12 ~aman~iii() de Espetáculo r Çamareirc}de: Espetáculo

INfERMEDIARlO fl 'L enotécnico ;: ~enotécn!co

INTERMEDIÁRld~
'L onfecciünador de

D
I'-,onfeccionador de

~nstrUmcnto:'iMusicais Instrumentos Musicais
IrNTERMEDIARIO '12 :--_ónttacregra ...... I"-:onlra"regra

!INTERMEDlÁR10 t2 ,costureiro de Espetáculo ! í- ~ostureir6 de Espetâculo I

Cenário '--
~enário

INTERMEDlARIO fl Datilógrafo de Textos r. !Datilógrafo de Textos
Gráficüs Kir.i ficos
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tINfERMEDIARIO ~ Elelriei.;!a de Espetáeulv r-- !Eletricista de Espetáculo
~TER.~1EDIARIO~ Locutor ~ ,....ocutor

INTERMEDIARlO ~ Maquinista de Artes Cênicas ~

~aquinista de Artes Cênicas....

lNTERMEDIÁRlO ~ Mestre:'Oficio p i1vIestre de Edificações e
Infra-estrutura

INTERMEDIÁRIO 2
Operador de Geradür de

D fdi tor de Imagens
iCaracteres

INTERMEDIARIO 1 fOperador de Luz ,-. ·Operador de Luz'-

fNTERM EDIÁRIO 1 [Operador de Rádio-
C

Operador de Rádio-rrelecornunicações Telecomunicações

IfNTERMEDI.ÁRIO .,
!Programador de Rádio c Ir- Programador de Rádio e
rreJevlsào r-- Televisào

INTERMEDIARIO .,
Rec reanonista p rRecreacionista

INTEJU,.1EDIARIO 2 Sonoplasta [\-. Sonoplasta

INTERMEDIARIO i3 Almoxanfc [\- lAlmoxarifc

INTERMEDIARIO f3 ·\uxillar de Enfermagem Ir -\uxiliar de Enfennagem1'-.

INTERMEDIÁRIO 3
-\uxiliar em ASSUlllos Ir -\uxi Iiar em Assuntos
Educacionais I'- iEducaciomus

TNTERMEDJÁRIO 3
Auxiliar Técnico de, ~ssistente de Tecnofogia da
Processamento de Dados

1'-.
Infonnaçào

NTERM EDIARlO ~ lnstrumentador Cirúrgico :n ~nstrumentador Cirúrgico

NTERMEDIÁRlO 13 Operador de Computador D
'I"écnico de Tecnologia da
nfornlaçào

INTERMEDIARIO 3 Taxidennista D Taxidennista

INTERMEDIÁRIO 3
fécnico em Anatomia e O Técnico em Anatomia e
Necrop,;ia Necropsia

rNTERMEDlARJO 3 fécnico em Aqüicultura D Técnico em Agropecuária

INTERMEDIARIO 3 Técnico em Audiovisual D Técnico em Audiovisual

tINTERMEDlÁRlO 3
fécnico em Equipamentos

D
J'él:nico em Equipamentos

Médico-Odontológicos Médico-Odontológicos

iINTERMEDlARIO ~ Irécnico em Estatística D Técnico em Estatística

INTERMEDIARIO ~ !Técnico em Hemário D Técnico em Hemário

[INTERMEDIARIO 3 réenico em Microfilmagem O Técnico em Microfilmagem

INTERJ\f I:DIA RIO J IIécnico em Otiea D Técnico em Oliea

iJNTERMEDIARlO
"'

Ifécnico em Piscicultura D Técnico em Agropecuária

ifNTERMFDJARIO 3 ITécnico em Restauração D Técnico em Restauração

lNTER1\fEDIARIO 3 [Técnico em Som D rt'-cnico em Som

[lNTERM EDIARlO 3 Irécnico em Telefonia D· récnico em Telefonia

INTERMEDI.ÁRlO l3 !Transcritor de Sistema Braille D
Transcritor de Sistema
Braille

NTERMFDIÁRrO 4 !Progrdll1ador de Computador D
Técnico de Tecnologia da
nfonnaçào

INTERMEDIARIO ~ '\ssistente em Administração ~
AS'iistente em
Administração

NTERMEDlÁRlü ~ ~
Operador de Câmera de

~inegralísla 2inemae TV

iJNTERMEDIARIO t4 !Desenhista Projetista ) ;Desenhista Pro.ietista

NTERMEDIARIO 14 Desenhi.;ta Técnico·:
D

pesenhista Técnico!

IEspecialidade Especialidade

-------------,---------- __________________~ ~~'!ll.~
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ifNTERMEDIAlR.lO 4 :Editor de Vídeo-Tape D l::d itor de Imagem

INTER.M:EDJAIR.IO ~ ~(lmalista Diagramador D Di agramador

rNTER!,,'1FDlAIRIO ~ ~Montador de Filme D Montador Cinematogrâfico

INTERMEDIÁRIO ~
It}perador de Câmera de

D
)perador de Câmera de

f ....kvisào Cinema e TV

INTERMEDlARIO 4 lperadorde M.:sa de Corte D Editor de Imagem

INTERl\.1EDlARlO 4 Revisor de Texto Braille D iRevisor de Texto Braille

INTERMEDIÁRIO 4 Técnico de Aerofotogrametria D rrecnico de
iAcr0fotogranletria

INTEIDortEDIARIO 4 fécnico de Laboratório/área D Técnico de Laborat6rio/área

INTERJ\llEDIARIO 4 récnico em Agrimensura IJ fécnico em Agrimensura

~NTERMEDlARIO 4 Técnico em Agropecuária D •. [récnico em Agropecuária

rnTER1....1EDJÁRlO ~
Tccnico em Alimentos cb Irécnico em Alimentos e
'Laticínios iLaticínios

INTERMEDlARlO. 4 récnico em Arquivo 10 Irécnico em Arquivo

iINTERMEDlARlO ~ ~'écníco em Artes Gráficas D récnico em Artes Gráficas

INTERMEDIARIO ~ récnicoem Cartografia p lTécnico em. Cartografia

~NTERMEDIARIO f4 récníco em. Cinematografia ~. Técnico em Cinematografia

[INTERMEDIARIO ~ récnico. em Contabi lidade to rTécnico do Contabilidade

IINTERMEDIÁRlÓ f4 ~écnico em Curtume e D TécniCo em Cunume e
Iranagem Tanagem

INTERMEDIÁRIO ~
rrécnico em Economia

D
Tecnico em Eçonomia

[ooméstica Domestica

INTERMEDIARIO f1 TCcnico em Edificações D Técnico em Edificações

IrNTER.MEDlARIO ~ [écnico em Educação Física p Ifécnico em Educação Física

~NTER~'lEDlARIO ~ I'l;cnicü em Eletricidade to •rrécnico em Fletricidad~

~NTERMEDIARlO ~ récnico em Elêtrmnccànica D Irécnico emEletromecânica

iJ,NTERlv1 EJ)IA R10 ~ ~'êcnicoemFIetrõníca, p [écnico em Eletrõnica..

IlNTER.\1E f) IA RIO, ~ récn.ico em Eletrolécnica ro ; Irécnico cmEletrotécnica

IlNTERMEDlARIO. f4 .'. l'éc'nicO em Enfennagem p trécnic('jem Enfem1agem

iINTElWEDIÁRlü ~
rré<:nico em Enfennagem do to IIêcnico em Enfermagem do

,. I'rabalho .
•

frrabalho .

IlNTERMEDIARJQ ~ irécnico em Enologia , [) rrécnico em Enologia

iINTERM EDlARlO I ~ [ré(nicoem Estrada I p rrécnicoemlEstrada

INTERMEDIARia ~ '.. jT'éL:tlicoemFamlacia I p iTécnic6em'.Fannácia ,

~NTER.MEDIARIG I f4 : fécn'ico elTIGeologia i lO rétnicCl em: Geologia .

ilN)ERMEDIARld ~ Tccnicoem, Hidrologia . '
[} rreénico.emiHidrologia

~TERMEDIARIO:.f , ' fécnicà ell1Higiene l::lental D fécnicoemiHigiene Dental

INTERMEDIARIa 4 recnic0. emlnstrninenUiçào D frécnico em; Instrumentação,

remI' ,~ I"écnicó em Manutenção de
Ó

fecilicO em Manutenção de
ERMEDJARIO

Á udio:Video iÂlld.io!Yídco,

NTERMEDlARIO 4 Jéênico e.lll M~cànica D rrécnic6em:Mecânica
rNTERJ\,fEDIARIO 4 I"écnico em Metalurgia O rrécnico em Metalurgia

I' li· I

ll'{rERMEDI.I\RIQ 4 Técn'icó em Meteorologia P fécnico comi t:'--1cteorologia

fNJERMEDI.I\RIQ 4 Tecnico e,in Mineração D irécnicóêrTl Mineração

n-JTERMEl:>IÁRIÓ f4
n'::nico em Mó,eis Co [rietlico em Mó'\(eis e
F sq'13drias [Esquadrias

rN;TERMEDIARIO ~ Hcnico em Música D ~'écnico em. Música
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~ERMEDIÁR10 4 Técnico em Nutrição e~) rrécnico em Nutrição e
Dietética ~ietética

MERMEDIARIü 4 fécnico em Ort0ptÍGa ff) ~'écnico em Ortóplica
NTERMEDIARIO 4 Técnico em Prótese Dentária fD ITécnico em Prótese Dentária

lNTERMEDIAR[O 14 ;fecniçn t'tn Química I) ~écnico em Quimica
WTERJ\,fEDrARIO .; 'Tecnico em Radiologia ) fécnico em Radiologia

INTERMEDlARIO 4 'Técnico ClT! Rt'"abilitação ou lo Técnico em Reabilitação ou
fisioteraria r. isioterapia

!INTERJ\,1EDIÃRIO ~
Irécnico em Refrigeração eJ) rêcnico em RefrigeraçãoA..r-Condi('ionado

!INTERMEDlARIO 14 fécnico em Saneamento D rrécnico em Saneamento

~NTEAA1EDIARlO14 tTécnico em Secretariado D rrécnico em Secretariado

lINrERMEDlÁRIü ~
Técnico em Segurança do

D rrécnico em Segurança do
Trabalho Trabalho

lINrERMEDlÁRIü 14 fecnico em Suporte de10 fécnico de Tecnologia da
lSistemas Computacionais Infonnaçào

!INTERMEDIÁRIO 14 rrécnico em ID I"ecnico em
~eIecol\1uni~'açõe$ IrdecQmunicações

INTERMEDIÁRIO f4 ilradutor c Intérprete de lU rrradutor e Intérprete de
iLinguagem de Sinais Linguagem de Sinais

IINTERMEDIARIO f4 i\'isitador Sanitário lD [Visitador Sanitário

IrECNICO-
A.rrais !B ~rrais

IM.-\R.ÍTIMO

ITECNICO- Assistente Técnico t"m . fA. ssi stente Técnico em
!MARÍTIMO ;Embarcações ~. !Embarcações

IrECNICO- ICondutor i Motorista Fluvial Ir' feondutor / Motorista Fluvial
IMARíTIMO 1'-

IrECNICO- r.'onservador de Pescado lU
['-'onservador de Pescado

IMARÍTIMO lGe1ador tE
rrECNICO- r:~onservador de Pescado 'lO. IH -.. onservador de Pescado
lMARÍTIMO lGelador

rrECNICO- iContramestre Fluvial': H 1<-'ontrarncstre Fluvial!
~IARÍTIMO Marítimo lMarítimo

IrtCNICO- K.'ozinheim Fluvial ~ iCozinheiro de Embarcações
MARÍTIMO

'-

TECNICO-
~ozinhciro fV1aritimo r' iCozinheiro de Embarcações

MARÍTIMO
...

TECNICO-
iEletricista dl~ Embarcação 13 Eletricista de Embarcação

MARÍTIMO

TECNICO-
ll\.Iari nhci H' H lMarinheiro

MARiTIMO

rrECNICO- Marinheiro Fluvial B I!\tarinheiro Fluvial
IMARÍTIMO

~ECNICO- lf',.1arinheiro de Maquinas C lMarinheiro de Máquinas
!MARÍTIMO

IrtCN1CO- Marinheiro Fluvial de r Marinheiro Fluvial de

MARÍTIMO fI\1áquina.s
'- Máquinas

TECNlCO- lMecânic0 (apoio maritimo) D lMecânico (apoio marítimo)
MARíTIMO

TECNTCO- ~estre de Embarcacões de I"- rMestre de Embarcacõesde

--------------------------------------~~~~
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iMARlTlMO Pequeno Porte !pequeno Porte

IrECNICO- Mestre de Rede B Mestre de Rede
MARÍTIMO

TÉCNICO- Pescador Profissional A Pescador Profissional
MARÍTIMO -rttCNlCO- lRedeiro A ~edeiro
~ARÍTIMO

rrECNICO- Segundo Condutor ~

~egundo Condutor
If...lARÍTlMO

'--

TECNlCO- [raifeiro Fluvial A. Iraifeiro Fluvial
MARÍTIMO

rrECNICO- Taifeiro Maritimo A [raifeiro Marítimo
!MARÍTIMO

SUPERIOR I Engenheiro Operacional E IEngenheiro/área

SUPERJOR I ;. Tecnólogo / formação L [ecnólogo I formação

SUPERJOR 1
Tecnólogo em

E
Irecnólogo em

Cooperativismo fcoo~erativismo

SUPERJOR ~ Admi ni"trador E \dmini strador

SUPERIOR 2 Analista de Sistemas E
~nalistade Tecnologia da
Informação

~UPERIOR 2 0·° ~nlropólogo E .Antropólogo

iSUPERIOR ,,2 ; \rqueólogo E Arqueólogo

~UPER[OR ~ Arquiteto E Arquiteto' e Urbanista

iSUPERIOR ~ Arquivista
, c Arquivista,

~UPERTOR ~ I Assistente Social E Assistente Social- ~ " Astrõnomo rI: Ast~pn0irioSUPERIOR

IslJPERIOR - Auditor c~ .4-uditot,,")
:,~

.:0
,

Bjbliótecã~o-
IsUPERIOR 1 Bi bliotecário 'fE Qócpmerit~lista

~UPERIOR ;2 Bibliotecário-Documentalista c~
Bíblíotecárío-
IDoq.ltn~ntalista.. ,

IsUPERIOR ;!o Biólogo ~ BiólbgÓ;

SUPERIOR '~ I ioinêdico tE iom~Jic'oc

SUPERIOR ;:1 .. ":Oj nargião Dentista I ~ 1)~o:ri1:dlogo

SUPERIOR I i2 I .,c0l"l1andante deLanc~a ~ ",ón1an~ahte de Lancha

SUPERI0R 2 Comandante de Navio I E 'ot'r1ân~ahte de Navio
SUPERIOR 2 ., C0!rl!-lnicólogo rE ~rodut4't ~Cultural

SUPERIOR ;2 ~ohtádor
I lI: Cori(ad~ri,

SúPERIOR i2 Ç'oreógrafo I ~ 'o~eÕghIfo

SUPERIOR ' [2 [j)e:Cpl~ador
,

~ Qêcof,úíqri:

SBPERIOR i:,
I Deseryhista Industrial tE Elésen~ista;lndustrial

SUPERIdR ~ '. J:)ir:e:tor de Espetáculos tE Din~toldeArtes Cênicas

SlJPERI0R ' ~. CC ~ i reto r de Fotografia tE Ji)irefór, dçfotogmfia

~UPERIOR : :J ~ irét6rde Iluminação tE i!JiretOr, d~I1 uminaçào'I"-

SUPçRIQR ;12 Co ~)jre:,tor de Imag~m rE [)jr~!or: dc]magcm
SUPE1~rOR ,i~

,
')irc,tor de Produção ~ ~ífêtóride'Produção

SUPEIU0R ,2 Birétór de Programa E /Di reto"i d.e iProgrdma

SUPERIOR :~ ... [)irei~,?r de Som E Direto,,! dei,Som
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SUPERIOR ~ It-.conomista Ir-.
IEconomistaiL

SUPERIOR ~ II-.conomis!a Doméstico ~ ~conomistaDoméstico
SUPERIOR ~ rr.ditor 11= Editor de Publicaçõesil..:;

SUPERIOR ~ ~nfemleirodo Trabalho I'-- IEnfermeiro do Trabalho
SUPERlOR ~ :nfe-11l1e-iro!area ir [Enfermeiro/áreaI'--

SUPERIOR ? IEngenheiro de Pesca E IEngenheiro/área

SUPERIOR .., IEngenheiro de Segurança do E IEngenheiro de Segurança do
rabalho mbalho

SUPERIOR I IEngenheiro Agrimensor :ngenheiro!área
SUPERIOR 2 IEngenheiro Agrônomo IE lEngenheiro Agrônomo

SUPERIOR ~
p-:ngenhei fO Civil/ IE h=:ngenheiro/área
IEspecialidade

SUPERIOR 'J IEngenhei ro de Controle de
lE F:ngenheiro/área

Qualidade

SUPERIOR 2 [Engenheiro de Produção E tngenheírolárea

SUPERIOR 2 fÊngenheiro Eletricista 1: l:ngenheiro/area

SUPERIOR 12 IEngenheiro Eletrônico E I--.ngenheiro/área

SUPERIOR 2 ::::ngenhelro Florestal >:: tngenheiro/área.L

SUPERIOR 2
J:ngcnheiro Mecânico/

E tEngenheiroíárea
I:special idade

SUPERIOR 2
:ngenhciro Metalurgíco fIE !Engenheiro/área

Especíalidade

SUPERIOR ? ~ngenheiro de Minas':
IF IEngenheiro/área

tEspecialidade fL

!sUPERIOR ~
:ngenheiro Químico': tE Engenheiro/área

Ir:specialidade

SUPERIOR 12 IEstatístico tE IEstatístico

SUPERIOR ~ lram13cêutico It amlaçeutico

SUPERIOR 12 ~annacêutico Bioquimico ~ lram1acéutico Bioquimico

[SUPERlOR 12 Figurinista Figurinista

SUPERIOR .., Filó,mfo E frilósofo

SUPERIOR 2 Fisico c Fisico'---

SUPERIOR 2 Fisioterapeuta ~ rFi si oterapeutaL

SUPERIOR 2 Fonoaudiólogo F: Fonoaudiólogo

SUPERIOR 2 Geógrafo E iGeógrafo

SUPERIOR 2 Geólogo E Geólogo

SUPERIOR ~ lHistoriador 1.-". Historiador!L'

SUPERIOR ~ Imediato tE Imediato

SUPERIOR ~ ~ornalis!a fF Jornalista

SUPERlOR 2 lMatemático E "Matemático

SUPERIOR ') IIvlédico Veterinário tE Médico Veterinário

SUPERIOR .., Médico/área E 11v1édicoi área

SUPERIOR [2 ~lestre Fluvial IE Mestre Fluvial

SUPERIOR t2 Me:-:tre Regional IE Mestre Regional

SUPERIOR ~ Meteorologista tE Meteorologista

SUPERIOR 12 I Museólogo II-~ IMuseólogo

SUPERIOR 12 . lMúsico lE Musico

SUPERIOR
..,

I F:lus icoterapeuta It: 1l\.1usicoterapeuta ..
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SUPERIOR ') ~utricionistaihabilitaçào IF Nutricionista/habilitaçãofi...

SUPERIOR 2 pceanólogo F PceanólogoL

SUPERIOR 2 IOdontólogo r; Pdontólogo

SUPERIOR ~ )rtoptista r Prtoptista~

SUPERIOR ~ Pedagogo i habilitação [ ~edagogoiárea

SUPERIOR ~
Pedagogo I Supervisor E

~edagogo!área
Pedagógico

SUPERIOR 2
Pedagogo Supervisão

lPedagogo/área
Educacional

lPedagogo
,

Orientação
~UPERlOR "

; Ir: ~edagogo/área~ !Educaciollal fi...
,

SUPERIOR 2 Primeiro Condutor F. . Prim~iro COndutor

SUPERlOR 2 Produtor Artístico ~ •Produtor Cultl~ral

!SUPERIOR ') !Programador Cultural ~ t. Produtor Cultural..
~ ,

~UPERIOR ') ProgramadorVisual i rr-:. , Programador Visual: . :
. "- 'Psicólogo/áreaSUPERIOR 2 .," Psicólogo/área . IJ::-SupERIOR ~ Publicitário I~ Publicitário,

SUPERIOR } , QUímico .' Quimito ..

SUPERIOR ~ , tRedator ,
~. ...• Redâtor',

SUPERIOR ,. ~. !Regente E
,

Regente
"

I !:.:
I

SüPERlOR .' ') [Relaçõe<PúbJicas
,

lRe!açàes}>úblicao;.'. t.. , '

~UPERlOR 2 :, !Restaurªdor /especialjdade. 'J:
. ,.

;R~staurador!áreaoi-: : ,.

SUPERIOR 2 :; !Revisorde ,Texto I Ê' " ......, Rêvi~ordelexto

SUPER[OR 2 , ,
!Roteirista

I

~. :.1 ~óteirista, .'

SUPERI0R ') , Sanitari~ta f
,

, Sanitarista,- '. ,. I

SÚPERIOR Z
,

Secretáriq Executivo i
T; , I' SecretáriO Executivo.... ..... ,:

SUP~RIOR 2 i Sodólogo I

~
.. ': Sqciólog6I

SUPERIOR
..,

: ~écnicbnesportivo I ~ .", ~écnicO Desportivo.

SBPERIOR 2
,. rétnico;em Artes CênicaS .' T: "K~nógrêlfQ.,

I, I '.",' "
.,

I "', ",

. . ' fyeCFlictl em Ássuntos '. " ~écnico ' em AssuntosSUPERIOR ') .....d . . r: tducacionaisI, :to ucacwnalS

SUFERIOR ~ Teólogo ~ ~:eólbgoL

C'1 2 Terapeuta Ocupacional t: ~erape,uta' Ocupacional~TJPERIOR

SQPERIOR ~ TradutiJr Intérprete i 'Fradmor Intérprete

SvPERIOR ~ v/eterinário .~ .' M.edicO Veterinário
SUPERIOR ') lZootecni~ta '.' Zqolcçnist~

: , '
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como

houve acordo, a Presidência retira de ofício o item 5 da
pauta (Projeto de Lei Complementar nº 187-A/97)

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sobre o acor
do feito pela manhã relativo à pauta de hoje, desejo
saber se a PEC nº 7, que é o item 10, será apreciada
nesta sessão ou na sessão da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Será
apreciada na sessão da tarde.

O SR. WALTER PINHEIRO - Votaremos então
esses itens agora de manhã e a PEC que trata dos
agentes comunitários de saúde será por nós apreciada
na sessão da tarde?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Exa
tamente.

O SR. WALTER PINHEIRO - Assim sendo, apro
veito para fazer um apelo aos nobres Líderes, a fim de
que efetivamente tenhamos a oportunidade de apre
ciar essa PEC hoje, haja tempo de ser apreciada em
segundo turno e encaminhada ao Senado.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se

gundo acordo, a Presidência votará primeiro o item 7;
em seguida, o item 8; e retornará ao item 6, que é o
Projeto de Lei Complementar nº 244-A/05.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item
7.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 272, DE 2005
(Do Sr. Eduardo Campos)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nQ272, de 2005, que institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Argélia e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Mesa Diretora, ao Deputado Jorge Alberto. (Pausa.).

Algum titular ou suplente da Mesa encontra-se
presente? (Pausa.)

Vou passar ao item seguinte.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os
Parlamentares que fazem parte da Mesa ocupam po
sição muito confortável. Só vem ao plenário VExa.,
que, por sinal, é assíduo freqüentador.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência fará a inversão de pauta - passará ao item 8
-, a fim de que algum membro titular ou suplente da
Mesa compareça para proferir parecer ao Projeto de
Resolução nº 272, de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 8.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 123-A, DE 2003

(Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nQ123-A, de 2003, que
aprova o texto do Tratado sobre a Transfe
rência de Pessoas Condenadas, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa, em
Brasília, em 5 de setembro de 2001; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Deputado
Aloysio Nunes Ferreira).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encer
rada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de
2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado sobre

a Transferência de Pessoas Condenadas. celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a República Portuguesa, em Brasília, em 5 de setem
bro de 2001.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso Ido
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.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

BEDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 123~B, DE 2003

Aprova o texto do Tratado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República
Portuguesa sobre a Transferência de Pes
soas C,ondenadas, celebrado em Brasília,
em 5 dl~ setembro de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado entre a

República Federativa do Brasil e a República Portu
guesa sobre a T1-ansferência de Pes.soas Condenadas,
celebrado em Brasília, em 5 de setembro de 2001.

Parágrafo único, Ficam sujeitós à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos qUe possam resul
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constiltuição Federal, acarretem encargos ou
compromissos !~ravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Est4:! Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. - An
tonio Carlos Biscaia -Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam corno se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A materia vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

tendo comparecido membro titular ou suplente da Mesa
para proferir parecer ao Projeto de Resolução nº 272,
de 2005, passo a Presidência ao Deputado Jose Car
los Araújo para eu mesmo proferir parecer.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. José Carlos Araújo, § 2 Q do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PBESIDENTE (José Carlos Araújo) 
Item 7.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 272, DE 2005
(Do Sr. Eduardo Campos)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resôolução nº 272, de 2005, que institui

o Grupo Parlamentar Brasil-Argélia e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Mesa Diretora, ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

a SR. INOCÊNCIa OLIVEIRA (PL-PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sras. e Srs.Deputados, o projeto de resolução do ilustre
Deputado Eduardo Campos institui aGrupo Parlamen
tar Brasil-Argélia. Trata-se de acordo desta Casapara
criar Frentes Parlamentares com países que mantêm
relações diplomáticas, educacionais, comerciais, entre
outras, com o nosso País.

A Argélia é um dos maiores produtores de pe
tróleo do mundo e serviu de abrigo aO ilustre homem
público, oex~Govemé!idorcl~ Pernambuco Miguel Arra
es de Alencar, quando exilado. S.Exa.travou amizade
com o Presidente da Argelia, fez intercâmbio e serviu
de instrumento para que () Brasil pudesse importar
petróleo daquele país. Delá para cá; o Brasil manteve
relacioname~tomuitoestreito· coma'Atgélia. Assim,
é de boa normaq~eesseprojet~ s€tj~'aprovadopara
que, cada v~z malS I possamos estreitar os laços de
amizade t~nto9bmerciaisquanto de qualquer outra
natureiaentre os dois países.

Portanto,Sr: PtesÚ:lente, o parecer da Mesa é
pela aprov~çã~pg.prbjetb,

aSA. NELSONMARQUEZELLI- Sr. Presiden
te, peço apal?Vrapel~~rdem.

O SR~. PRESIDENl1E, (José Carlos Araújo) - Tem
V.Exa. a'p<ilaV:ta.

O S'R..NE~SONMARQUEZELLI (PTB-SP. Pela
ordem. Sem rE1visâodo orado'r.) - Sr. Presidente, o
PTB também· ptesta:suá homenagem ao grande lí
der de Pernáll1buco,Miguêl Arraes, eacompanha o
parecer do no.s~oSetretárioe Relator, Deputado Ino
cêncio oIiyelrai, no sentido de que devemos ter visão
de progresso, de crescimento, de intercâmbio cultural
e comercial ent'reo Brasil e a Argélia.

Votarnos,!portanto"comó Relator.
O'SR.p'RESIDEN1E(José Carlos Araújo) - Em

discussão.. (Pausa.)
Cbncedoápalavra aoSr. DeputadoHicardo Bar

ros. (Pausa.) Desiste.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando

Coruja. (Pausa.) Desiste.
Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro

Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Em
votação o Projeto de Resolução nº 272, de 2005.
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A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º - Fica instituído, com serviço de coope

ração interpalamentar o Grupo Brasil-Argélia, com o
objetivo de incentivar e desenvolver as relações entre
os dois países e cooperar para o maior intercâmbio
entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único - O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 2º - O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus estatutos, aprovados por seus respectivos inte
grantes, respeitadas as disposições legais e regimen
tais em vigor.

Art. 3º - A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar será sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data
de sua promulgação, revogando-se as disposições
em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 272-A, DE 2005

Institui o Grupo Parlamentar Brasil
Argélia e dá outras providências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1ºFica institu ído, com serviço de cooperação

interparlamentar, o Grupo Brasil-Argélia, com o obje
tivo de incentivar e desenvolver as relações entre os
2 (dois) países e cooperar para o maior intercâmbio
entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será com
posto por membros do Congresso Nacional que a ele
aderirem.

Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por seus
estatutos, aprovados por seus respectivos integran
tes, respeitadas as disposições legais e regimentais
em vigor.

Art. 3º A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

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

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. 
Mendes Ribeiro Filho - Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Carlos Araújo) - Esta

Presidência considera promulgada, nesta sessão, a
presente resolução.

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 2005

Institui o Grupo Parlamentar Brasil
Argélia e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituído, com serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Brasil-Argélia, com o obje
tivo de incentivar e desenvolver as relações entre os
2 (dois) países e cooperar para o maior intercâmbio
entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será com
posto por membro~ do Congresso Nacional que a ele
aderirem.

Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por seus
estatutos, aprovados por seus respectivos integran
tes, respeitadas as disposições legais e regimentais
em vigor.

Art. 3º A instituição, instalação e funcionamento
do Grupo Parlamentar serão sem ônus para a Câmara
dos Deputados.

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

Cãmara dos Deputados, 7 de dezembro de 2005.
- Aldo Rebelo.

O Sr. José Carlos Araújo, § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência, em nome do ilustre Presidente Aldo Re
belo e de toda a Mesa Diretora, agradece ao ilustre
Deputado José Carlos Araújo a cooperação no exercí
cio da Presidência para apreciarmos essa importante
matéria nesta tarde.

A Presidência prorroga a sessão por até 1
hora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 6.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 244-A, DE 2005

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nº 244-A, de 2005, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
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sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre Operações Relativas à Circu
lação dl~ Mercadorias e sobre Prestações
de Ser\l'iços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento ou
diminui1ção da receita ou da despesapúbli
cas, nãe) cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, péla aprovação, com Substituti
vo (Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly);
e da CClmissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela. constitucionalidade,
juridicidadee técnica legislativa deste e
do Substitutivo da Comissão de Finanças
e Tribultação (Relator: Deputado Ricardo
Barros).

O SR. PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço
a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a pél.lavra..

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos no item 5?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
item 5 foiretiraâo de pauta, por acordo entre todos os
Líderes. Este é o item 6.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly,
que falar~ afa~or damatéria.

OSA. LUIIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto de
lei complementar é,da maior importância, precisa de
maioria, ou sejEI, 257votos, é de interesse do Gover
no e desta CaSi~l. Tra~a de política de desenvolvimen
to industJ:ial, aprimóra o texto da legislação atual do
ICMS e visa garantir vultosos investimentos em nos
so País, principalmente na área específica de papel,
celulose,etc.

Encamihhamosfavoravelmente à matéria, pedindo
a todos o apoio e a compreensão que já haviam sido
dados em outra ocasião. O projeto foi mais aprimora
do, ficou bastante reduzido à pretensão e foi ampla
mente negociado com a área econômica do Governo
Federal, para que pudesse chegar ao ponto em que
se encontra.

Fora.m observados todos os requisitos necessá
rios, a boa.té~nicalegislativa, a adequação, e o projeto
encontra-se pronto para ser votado pela Câmara dos

Deputados. No Senado da República ele foi aprova
do por unanimidade e espero que o mesmo aconteça
nesta Casa. Para isso, peço o apoio das Sras. e dos
Srs. Deputados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Edu
ardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é muito importante baratear a impressão de livros
no Brasil, principalmente os educativos e de literatura
brasileira, visando permitir à população mais pobre o
acesso à leitura. Um país se de'senvolve, cresce e se
moderniza a partir do momento em que sua popula
ção tem acesso à boa informação. O projeto de lei em
discussão atenderia esse preceito ao adequar o ICMS
incidente sobre papel, celulose ,etc.

Aproveito a oportuhidade~ Sr. Presidente, para
externar minha esperança de que esta Casa aprove
ainda hoje a PECn~ 7, que diz, respeito aos agentes
comunitários de saude~ ,

Nosso encaminhamento é: favorável à aprovação
do projeto.

Muito obrigado.
b SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutiramatéria, concedo a palavra ao ilustre Depu
tadoNeucimariFraga. (Pausa.).

o.SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedopalâvra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia,
paraumá COmunicação de Ligerança, pela Minoria.
S.Exa.dispõede 7 minutos na tribuna.

o liA. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Como
Líder. Sem revisãodo orador.) J Sr. Presidente, minha
intervenção na6 temabs6lutam~nte nenhuma relação
com o prOjeto em pauta, que tem o apoio da brava ban
cada doParaná e interessa à ~m~resa brasileira.

buêrotratarde um assu~t()delicado, daqueles
que, muitas VElzes, é mais conveniente não trata.r, mas
existem coisas que têmde ser dit~s. Não costumo per
seguir nenhul1'lapessoa,mas o,que vou falar hoje é de
interesse dopava brasileiro: vou falar sobre o Governo
do Présidenté Lula e sua fragilidade.

O Presidente, hoje, numa: entrevista a 3 emisso
ras de rádio, disse que o seu Governo vivia um círcu
lo virtuoso. Certamente, o Presidente não consultou
o Aurélio, que diz claramente qUê virtuoso é que tem
virtudes; que produz efeitos; eficaz; E o que é virtude?
É a disposição firme e constante para a prática do bem;
qualidade moral; força moral; valor.

Faço essa referência porque a revista Veja desta
semana traz uma informação gravíssima, que já teve
repercussão inclusive no partido do Presidente. Alguns
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membros do partido do Presidente solicitam a demis
são do Ministro das Cidades, que é um fantoche. Não
podemos ter naquele Ministério um fantoche. e o mais
grave é que quem está mandando é o ex-Presidente
desta Casa. Severino Cavalcanti. Não é razoável que o
ex-Presidente Severino Cavalcanti renuncie a seu man
dato e assuma, de fato, o Ministério das Cidades.

Protesto como brasileiro, protesto como Parla
mentar, protesto pela moral do Governo. O Governo
não pode esquecer os preceitos morais básicos da
gestão pública. Esse Ministro tem que ser demitido,
porque é um fantoche!

O Sr. Presidente e os próprios Deputados do PT
precisam entender - e falo também em apoio ao nome
do PT - que não se pode desmoralizar o Governo a
esse ponto. A que ponto chegou este Governo! Um
ex-Deputado, que renunciou para não ser cassado, é
quem está vetando ou distribuindo verbas no Ministé
rio! Isso é imoral!

Este Governo perde todo o respeito quando man
tém aquele Ministro. A culpa não é de Severino. A culpa
é desse Ministro, que é um menino de recados. Não
se pode permitir que as cidades brasileiras sejam co
mandadas por um menino de recados!

Sr. Presidente, dei entrada a 2 projetos de reso
lução na Mesa, os quais peço que sejam votados com
urgência. O primeiro estabelece que o Deputado que
renunciar terá seu processo continuado no Conselho
de Ética, não mais para julgar se ele será cassado
ou não. porque mandato não tem mais, mas para se
estabelecer se foi quebrado ou não o decoro Parla
mentar. O segundo altera a Lei das Inelegibilidades,
estabelecendo que ficam inelegíveis por 8 anos não
só os que perderam o mandato, mas os que tiverem
declarada a quebra do decoro Parlamentar pela Casa
Legislativa a que pertencerem.

Não é justo que Deputados sejam julgados e
tenham seus direitos políticos suspensos por 8 anos
enquanto outros renunciem e se tornem Ministros de
fato. A denúncia é tão grave e a cobrança tão grande
que não preciso de todo o meu tempo para dizer que
este Ministro só tem um caminho: a demissão, para o
bem do Presidente Lula e pela moral deste Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
sistiram de fazer uso da palavra, para discutir, os Srs.
Deputados Ricardo Barros, Paulo Afonso e Antonio
Carlos Mendes Thame.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan
do Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
projeto visa incluir. além de livros e revistas, o papel
destinado à impressão na compensação do INSS. Ele

tem a finalidade indireta de diminuir o custo desse
material. o que seria positivo, porque poderíamos ter
livros e revistas mais baratos e estimular a indústria
nacional a implantar fábricas de papéis para impres
são de jornais, já que somos altamente dependentes
de importações.

Destaco o trabalho do Deputado Luiz Carlos
Hauly nesta matéria.

Portanto, o PPS encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

discussão. (Pausa.)
Não Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro

Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Substitutivo adotado pela Comissão de Fi
nanças e Tributação:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de se

tembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 20 .
§ 5º .
111 - para aplicação do disposto nos in

císos I e 11, o montante do crédito a ser apro
priado será obtido multiplicando-se o valor to
tal do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48
(um quarenta e oito avos) da relação entre o
valor das operações de saídas e prestações
tributadas e o total das operações de saídas
e prestações do período, equiparando-se às
tributadas, para fins deste incíso, as saídas e
prestações com destino ao exterior ou as saí
das de papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódicos.

..................................................... "(NR)
"Art. 21 .
§ 2º Não se estornam créditos referen

tes a mercadorias e serviços que venham a
ser objeto de operações ou prestações des
tinadas ao exterior ou de operações com o
papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos.

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

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do
dia 1º de janeiro subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tra
ta-se de lei complementar. portanto, precisamos votar
pelo painel eletrônico.

---_.._-----------~~.
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o SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra;

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or
dem. Sem revisãlo do orador.) - Sr. Presidente, O PSC
vota "sim".

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or
dem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "sim".

O SR. FEFINANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. ANIDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".

O SR. B. SÁ (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - O PSB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PL vota "sim".

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela or
dem. Sem revisoãodo orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. ZOI'iTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim".

O SR. RONALDO DlMAS (PSDB-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, ra
pidamente, cumprimentamos o Deputado Hauly, que
é batalhador por esta causa, que vai diminuir muito o
déficit de nossa balança comercial, principalmente em
relação a papel jornal.

O PSOB emcaminha o voto "sim".
O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL-PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "sim" por se tratar de projeto importante para o
País.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
incentivar a culltura, a cidadania, a leitura e a informa
ção, facilitando a compra de insumos básicos para a
impressão e papel para editoras e jornais, é evidente
que o projeto visa o desenvolvimento do Brasil e do
nosso povo.

a Partido Socialismo e Liberdade vota "sim".
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, essa matéria já foi
amplamente discutida na CFT. Quero cumprimentar o
Deputado Hauly pela persistência, pelo trabalho que
fez. O PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
encaminha o voto a Minoria?

Com a palavra o nobre Vice-Líder Fernando de
Fabinho.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pa
rabenizo o Deputado Luiz Carlos Hauly pelo trabalho
realizado e todos que obterão resultados positivos
com esse projeto.

A Minoria vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como

a Liderança do Governo orienta a bancada. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informá. que esta votação deve ser encer
rada impreterivelmente antes das 14h, quando haverá
sessão ordinária. Se não atingirmos o quorum, encer
raremos a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, afim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
venham ao plenário para concluir a votação de um
projeto de lei complementar, fruto de acordo de todas
as Lideranças, o que fortalece os Estados brasileiros
e o Distrito FederaJ. A matéria é importante para me
lhorar os recursos destinados aos Estados e ao Dis-
trito Federal. .

A Presidência solicita que sejam acionadas as
campainhas e suspensos os trabalhos da Casa, para
que os Srs. Parlamehtares:venham ao plenário, a fim
de atingirmos o qUorum regimental de 257 e aprovar
mos a matéria..

O SR. RiCARDO BARROS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apaiavra.

O SR. RICARDO BARROS(PP-PR. Pela ordem.
Sem revisão do oradol".)- Sr. Presidente, agradeço a
todos os Líderes o apoio nesta matéria. Abrimos mão
dessa discussão em função do nosso interesse em ver
essa matéria votada ainda'lhoje.

Quero registrar o trabfl lho do Deputado Julio Se
meghini na articulação para entendimento dos líde
res. Agradeço tambémab l.1íder Arlindo Chinaglia, que
nos apoiou nesta matéria)Com o apoio da cultura e
da informação no Brasil, e~sa matéria representa um
avanço importante.
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Insisto aos Srs. Líderes que convoquem os Depu
tados para esta votação nominal.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência solicita aos Srs. Líderes que façam apelo
aos membros de suas bancadas, no sentido de que
venham votar a matéria.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
acompanha o acordo feito pelas Lideranças da Casa
e encaminha o voto ·'sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PCdoB vota "sim".

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, associo-me
aos apelos para colocar em votação, ainda hoje, a PEC
nº 7, de autoria do Deputado Maurício Rands, sobre
a regulamentação da situação funcional dos agentes
comunitários de saúde, matéria exaustivamente de
batida nesta Casa.

Trata-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
de uma demanda de mais de 10 anos. Muitos agentes
comunitários de saúde estão hoje na Casa. É enorme
a expectativa em todo o País em relação à aprovação
da PEC como desfecho para a luta, retomada nesta
Legislatura. Faço parte da Comissão Especial e posso
testemunhar que o Deputado Walter Pinheiro, na con
dição de Relator, fez um belíssimo trabalho.

Os agentes comunitários estão aqui. Daí renovar
mos o nosso apelo para que a Câmara dos Deputados
não fruste as expectativas dos agentes comunitários
de todo o País. Esperamos votá-la ainda hoje, tendo
em vista que, como proposta de emenda à Constitui
ção, ainda terá de ir ao Senado. É importante também
ressaltar a urgência da votação dessa matéria, tendo
em vista que o Ministério do Trabalho e as Procurado
rias, mais uma vez, estão estabelecendo o prazo até
dezembro para que seja resolvida essa situação.

Na semana passada, realizamos em Natal, Ca
pital do meu Estado. Rio Grande do Norte, um im
portante encontro com a presença de mais de 700
agentes comunitários de todos os Municípios, numa
demonstração muito clara de esperança em relação
a esse projeto.

Inicialmente. era esse o apelo que queria fazer.
Essa é a posição da bancada do PT. do Deputado
Walter Pinheiro, Relator, do Deputado Maurício Rands,
autor da PEC, e, tenho certeza, desta Casa. Essa é
uma matéria que conta com o apoio de todos os par
tidos. Portanto, seria importante votarmos a PEC na
sessão ordinária de logo mais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Faço
minhas as palavras de VExa. e apelo para os nobres pa
res que votemos ainda hoje esta importante matéria.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR.TARCíSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, associo
me ao pronunciamento da Deputada Fátima Bezerra,
uma vez que esse tema dos agentes comunitários de
saúde é muito importante. Essa matéria precisa ser
votada e regulamentada.

Refiro-me à grave situação por que passa o Rio
Grande do Sul, o único Estado que no último semestre
apresentou crescimento negativo. Ao longo das últimas
semanas, inúmeras indústrias fecharam as portas e
outras anunciaram o cancelamento de instalação de
empreendimentos no Estado. Isso ocorre, fundamen
talmente, porque o Governador em exercício no Rio
Grande do Sul faz uma guerra fiscal ao contrário. En
quanto outros Estados - não concordamos com isso
- beneficiam as empresas que lá se instalam, no Rio
Grande do Sul, as empresas são apenadas com o au
mento do ICMS, cujos recursos não são transferidos
para as empresas exportadoras.

No setor coureiro-calçadista, vivemos particu
larmente uma crise grave. O Governo Federal, com a
devida atenção, já instituiu medidas importantes, entre
as quais a elevação em 35% das alíquotas de impor
tação de calçados da China. Na semana passada, o
CODEFAT, sensível ao crescimento do desemprego
no setor, ampliou em mais 2 meses o período de con
cessão do seguro-desemprego. Ontem, a Câmara de
Comércio Exterior - CAMEX, sensível à necessidade
de reter no Brasil a matéria-prima couro. necessária ao
complexo coureiro-calçadista, decidiu manter o imposto
de exportação do couro wet blue em 7%, e o Gover
no Federal anunciou a transferência de recursos para
compensar os Estados pelas perdas com a Lei Kandir.
Certamente, tais recursos poderão ser utilizados para
indenizar as empresas exportadoras.

Sr. Presidente, ontem foi confirmada audiên
cia que há muito tempo solicitávamos ao Presidente
Lula. Tal audiência visa promover um encontro entre
as empresas e os trabalhadores das representações
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empresariais e do setor coureiro-calçadista com o Sr.
Presidente Lula. Pelo que recordo. em todas as graves
crises. o Presidente nunca recebeu o setor, mas, na
próxima terça-feira, às 11 h30min, estaremos reunidos
com o Presidehte Lula, discutindo as necessidades
do setor e apresentando ao Governo uma agenda de
necessidades. TI3nho certeza de que o Governo será
solidário com esse setor, que emprega mais de 500 mil
trabalhadores no Brasil. Diante da pressão dos chine
ses e do mercado internacional, queremos preservar
esse$ empregos para o povo brasileiro.

Por fim, cumprimento o Presidente Lula por ter
marcado essa audiência, mostrando-se solidário aos
representantes do setor em função da crise. Com essa
atitude, S. Exa.. contribui para a busca de alternativas.

Muito obri~lad(), Sr. President~.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência consultatodosos présentes sobre sepo
demos manter o pain~lpara à se~são da tarde.

OSR. SANDRO I\i1ABEL (PL-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para oPI.., "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PI-RJ.
Pela ordem. Sem revisãodoorador.)- Sr. Presidente,
o PT concorda.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB não
concorda.

OSA. MA.RCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, o PV con
corda.

O 5R. ROIIIALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço
a palavr8pelá ordem.

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o reconheci
mento da ChiTla, pelo Governo Federal, como economia
de mercado est.á prejudicando tanto a indústria deste
País quanto o setor coureirb-calçadista.

Querer jOflar a culpa dessa situação no Gover
nador, que não é do meu partido. mas do PMDB do
Rio Grande do Sul, não é justo, porque a responsabi
lidade é do Gov,erno Federal, a partir do momento em
que reconheceu a China como economia de mercado.
Sabemos muito bem da condição dos trabalhadores
chineses, dosEllário que eles recebem, o que torna
praticamente impossível pa.ra nós competir com os
produtos da China.

A responSabilidade é única e exclusivamente do
Governo Federal.

N~sti:l Casa está tramitando projeto de decreto
legislativo de autoria de Deputado do PSDB - se não
estiver enganado, do Deputado Antonio Carlos Men-

des Thame - para acabar com esse reconhecimento
comercial da China pelo Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Líder Sandro Mabel.

O SR. SANDRO MABEL(PL-GO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta semana, vimos na imprensa algu
mas matérias referentes ao Ministro Márcio Fortes e
ao ex-Deputado Severino Cavalcanti~ Creio que essas
matérias não devem relatar o fato como realmente é.
O Ministro Márcio Fortes é um executivo de primeira
linha, é rápido e seguro em suas decisões, atende 3
ou 4 Deputados juntos e despachaenquanto está com
eles, dando celeridade ao que faz. auando precisamos
de um parecer ou de alguma outra coisa, chamamos
sua assessoria, que resolve na. hora..

Apesar denão ter nada a ver com sua indicação
para Ministro, nem com o seu partido, não posso deixar
de exaltar esse bom executivo. Nesta República, assim
como em qualquer outra, précisamóscada vez mais
colocar pessoas competénte$n6scargos de decisão,
não Só cohsidera.ndo a questão: política, mas também
a competência necesSáriapar~p lu~ar.'É he~seponto
que, dlscordand? das observaçoesfeltas anteriormente,
afirmoquéoMinistro Márcio Fbrtes atehde sempre os
Parlamentares·e'nunc:a deixa um Ude~sem resposta.
Quando solicitado; S.Exa. verli àsbtincadas, não tem
medq de ~nfrEmtaraspessbas.Se oDElPutado Severi
no está despachando em seugkbinete\ pode ser uma
quesÚiodeamizade,de visitE! 'àl u~ amigo,até porque
s.Exa.fdicdmPélnheiropesta'Cks~ durante muitos
anbs.e sempréprocurou Iresolver .iodosos:problemas
de fOl"macordiâL: .

Pel~ persohalidade€Jo Mini~troMárcio Fortes, não
acreditodT.Qlaneiraalguma que S,Exa. aceitaria ser
Vice, tenClq Severil7loCavalcanti c6rno Ministro da sua
Pasta. f\Jão po~sb concprdár c611\ issd. Na· qualidade
de executivojnão aceitaHaque.ninguém· despachas
se no 'meulüg~~.TerhosporSeverinoCavalcanti um
bem-querer mtJitogrélnde, pois ·ele sel'npre lutou por
esta Cas~ e p~6turou s~rvirds companheiros. Sabe
mos q~eSevedrloCaválcahti:commaisde 40 anos
na vida pública, Qàoficar:ia ém casa, em João Alfredo.
Pelo contr'ário.:Ele .procciréliser' úhle sentir a um e a
outro. Já esteve na Câmara porcliversas vezes. Para
ele é uma felicidade ser saudado 'nos corredores, ba
ter um papo com os amigos. Pórtanto, penso que tem
ml:lito mais vontade de· servir as' pessoas do que de
ser Ministro das Cidades.

Repito: não acredito ser intenção de Severino ser
Ministro das Cidades. Estou certo de que o Ministro
Márcio Fortes não aceitaria essa situação. Mais que
isso: S.Exa. é um Ministro e um executivo de primeira
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linha, uma pessoa dinâmica, que tem feito o Ministé
rio funcionar.

Pelo que temos presenciado, o Ministério das
Cidades tem sido um dos mais eficientes. Por isso,
deixo minha solidariedade ao Ministro Márcio Fortes
e ao companheiro Severino Cavalcanti.

Fiquei 4 anos fora da política, sem mandato, por
opção pessoal, mas sempre estive envolvido e procurei
ajudar a quem precisasse. Acho que é só essa a inten
ção do ex-Deputado Severino Cavalcanti. Temos de ter
essa compreensão. Agora, quanto a pegar a caneta,
despachar, autorizar, eu tenho certeza de que ele não
passa por cima de Márcio Fortes de jeito nenhum.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer uma comunicação.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida
dania estava reunida, apreciando o recurso do Depu
tado Romeu Queiroz contra decisão do Conselho de
Ética. Suspendemos a reunião, em razão da Ordem
do Dia. Logo que terminar esse período, prosseguire
mos nossos trabalhos, para que o recurso seja deci
dido ainda hoje, e o Presidente possa marcar a data
da decisão, se for o caso, em plenário.

Então, faço um apelo às Sras. Deputadas e aos
Srs. Deputados para que, logo que terminada a Ordem
do Dia, voltem à CCJC para continuarmos a apreciar
o recurso do Deputado Romeu Queiroz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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, depois desta
votação, encerra-se esta sessão extraordinária. Não
votaremos mais nada? A que horas será a próxima
sessão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
verdade, não votaremos mais nada. A sessão ordiná
ria será às 14h.

O SR. RODRIGO MAIA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, gostaria de falar em nome da Lide
rança sobre a matéria do jornal O Globo e da fala do
Líder da Minoria neste plenário, pedindo exoneração
do Ministro Márcio Fortes.

Devo dizer, Sr. Presidente, que não preciso utili
zar esta tribuna em defesa do Ministro Márcio Fortes.
Seu passado e sua biografia são sua defesa. Todos
conhecem o Ministro. É um homem sério, honrado,
competente; serviu a outros governos com muita com
petência e dignidade e é de um dos melhores quadros
do Governo Lula. Ninguém contesta isso.

Portanto, é uma injustiça do Deputado José Car
los Aleluia. S.Exa. pode até se corrigir depois, pois
conhece o passado e a reputação do Ministro Márcio
Fortes. Não é Ministro do PP, nem de Deputado algum,
nem de ex-Presidente da Câmara dos Deputados. É
Ministro que serve com muita honradez e dignidade
ao Governo Lula, pois tem cumprido fielmente as di
retrizes emanadas.

Sr. Presidente, nesta tarde, quero corrigir essa
injustiça. Existe uma guerra política interna do PT, mas
não podemos suportar o fogo amigo; isso é um proble
ma localizado do Rio Grande do Sul.

Acho que é desespero a alusão feita pelo adver
sário, e entendemos isso, porque o Deputado Aleluia
sabe muito bem da competência, da honestidade e da
seriedade do Ministro Márcio Fortes; sabe que S. Exa.
tem passado honrado e reputação ilibada. E não tem
sentido - seria uma injustiça - pedir exoneração. É
um dos melhores quadros da República e do Gover
no Lula - repito.

Sr. Presidente, faço questão de ler o currículo
do Ministro Márcio Fortes para que todos, inclusive os
Deputados José Carlos Aleluia e Adão Pretto, tomem
conhecimento.

O Ministro Márcio Fortes de Almeida foi Secre
tário-Executivo durante 6 anos e 7 meses e Ministro
interino por mais de 1 ano e meio; Secretário-Executivo
dos Ministérios de Minas e Energia e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como também Secretário
do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior. Presidente Membro dos Conselhos de
Administração de 21 empresas estatais: Companhia
Siderúrgica Nacional, Furnas, Itaipu Binacional, Com
panhia Docas do Rio de Janeiro, EMBRAPA, CONAB,
BNDES, CBTU, TRANSURB, Banco da Terra, TV Edu
cativa, entre outras. Negociador bilateral com Argenti
na, Rússia (CONE), Portugal.

Com relação às autarquias, foi Vice-Presidente
do Conselho da SUFRAMA, professor e examinador
dos concursos do Instituto Rio Branco, no Itamaraty,
durante 10 anos; Chefe da Promoção Comercial, em
Madri, durante 4 anos. Tem experiência em comércio

___'~ ~ ~_"""'''''" W d ~",~'~'"1l'I"l~''"~.-
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exterior, bancos (BNDES), agronegócio, setor elétri
co, siderúrgicos etc. Presidente do CONFIS, Comitê
de Financiamento e Seguro de Crédito à Exportação,
durante 2 anos, !possibilitando 4 bilhões de dólares de
exportações de serviço e bens de capital.

O Presidente Lula autorizou, a pedido do Ministro
Márcio Fortes, 2 bilhões de reais para obras de sane
amento e política social. Retomou leilões do PSH que
estavam paralisados desde abril, liberando mais de 300
milhões de reai~; para habitação. Realizou com maior
êxito a ConferênCia das Cidades, na qual participaram
líderes comunitários de todo o Brasil que aclamaram
Márcio Fortes como o Ministrodo povo.

Realizou ações que possibilitam a remoção de
2.500 famílias dá cabeceira da pista do Aeroporto Sal
gado Filho, de Porto Alegre, disponibilizou novas mo
radias, com saneamento e infra-estrutura urbana para
aquelas famílias'e aumentou a extensão da: pista em 1
quilômetro. Fez isso numa ação conjugada com a IN
FRAERO. Termil~adasas obras, os aviões poderão sair
com carga máxima do aeroporto. Atendeu todos,não
somente ds Pal~lamentares,como lambém Prefeitos,
Vereadores e Uderanças de todos osparlidos pblíticos,
sem restrição de horário e limite de tempo.

O próprio Deputado José Carlos AI~luia ,conhe
ce a biografia do Ministro Márcio Fortes.S.Exa. foi de
FURNAS, trab~ilhou na Itaipu,Binacional. Enfim, co
nhece com profUndidade esses assuntos.

Lógico qUEl é um jogo político. S:Exa.éadversário.
Está fazendo oposição,mas conhece 'a ,integridade, a
honradez e a competência do Ministrô Márcio Fortes,
que - volto a relpetir - ê um dos melhorés do Governo
Lula. (Palmas.)

Muito obrigado.
OSA. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR. PRESIQENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DlMAS (PSDB-TO. Pela ordem.

Sem revisão dd orador.) - Sr. Presidente, mudaram a
posição. Em atemção aos agentes de saúde, visto que
precisamos agilizar realmente a votação da emenda '
constitucional, a fim de regularizar a função dessa
categoria em todo o País, o PSDB vai concordarem
manter o painel para a sessão da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência aglradece a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Múcio Mon
teiro, para uma Comunicação de Liderança, pelo PTB.
S. Exa. dispõe ele 5 minutos.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço

minhas as palavras dos Líderes que me antecederam
quanto à solidariedade prestada ao Ministro por con
ta das críticas evidentemente políticas que lhe foram
feitas.

Trata-se de um dos melhores quadros da política
brasileira. É um excelente técnico que serviu ao País
em muitos governos, independentemente de bandeira,
de matizes ideológicas e de posicionamento político.
Foi um homem que procurou sempre servir a todos os
políticos, à sociedade, independentemente de partidos
e dos momentos.

Meu partido sente~se no dever, representando
parcela do povo brasileiro, de solidarizar-se com um
quadro renomado, um homem de um currículo exem
plar, o qual já foi lido neste plenário. Hipotecamos nos
sa solidariedade a S.Exa. no momento em que alguns
preferemdesestabilizar o País, atrapalhar o Governo
a servir a socieda:de.

O PTB solidariza-se com o Ministro, com os que
foram atingidos, fazendo suas as palavras dos Líderes
que rneantecederam.

. O SR. EDUA'RDÓ VALVERDE - Sr. Presidente,
peço a pala~ra ,pela ordem.

OSRPRESlbENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. , ,

•OSR.EDUARDO 'JALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisào dbbrador.) - Sr. Presidente, v. Exa.
rrleconc~cl~u apalav'ra por 2 minutos; o que é muito
pouco, pr~cisaria de no mínimo 3.

, SdUfavorávelàapr()vação ainda hoje da PEC
nº 7, No Estadb de Rondôniaexistetn mais de 6 mil
agente~c,on1un'itáriosde'lsaúde, atend~ndo aos 53 Mu
nicípio~i bs:qu~is andamrnUitas vezes'quilômetros de
distãnciá.Vão atéay~6nar~ral.A aprovação dessa PEC
pod~ria darcô'ndi~ao de segurança jurídica a esses
profissionais, queháquaseumadécaôa estáo nessa
inseburfrç,a~ N,enhunigoye'rnopassa:dp se préocupou
em. perrditirque~s a~~htes com~nitários de saúde ti
ve~~em'suarél~çãdtr<3b~lI)istélc<met~, segura e não
apenas êOrrl,os'mef'at,isrno's precários', como contrato
de ,'qargocómission~(io;coop~rativas: e assdciações.
Essas sãositdkçõ~sque sem'predéixavam vulnerá-

.,1' ,','::, ":""", ,:' I

vels:esses agentes'. ., ., '.
: SL Presidehte,gosJa'ri~d:lécitar 2 fatos impor-

• " .,', " ., ,.,1 ," " ..'.
tantes,. os: quais considero'esq!Jeletos do Governo
passado; pois ainda estão ,andando pelos corredores
desta Casa. O primeiro é bdos ,servidores que ade
riram ao PDV, que acreditaram no Governo FHC e
pediram demissão do serJiço, pliíblico pensando que
teriam algUm tipo de qualidadé de vida. Confiaram na
promessa do Governo anterior de que teriam ajuda
para desenvolver atividacies produtivas, se pedissem
demissão. O Governo não ~Llmpriu a palavra dada.
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Muitos dos que não tiveram essa oportunidade estão
hoje na Casa pedindo o nosso apoio para uma nova
discussão sobre o PDV

O segundo esqueleto deixado pelo Governo pas
sado são os anistiados. O então Presidente Itamar Fran
co elaborou uma lei pennitindo que os demitidos do
Governo Collor tivessem reavaliadas essas demissões,
por intermédio da análise de uma comissão especial.
Essa comissão especial foi desativada, os projetos ar
quivados. Hoje, os mais de 13 mil servidores que de
veriam ter sido anistiados não o foram. Uma comissão
especial foi montada para avaliar caso a caso. Muitos
processos analisados durante o Governo FHC foram
jogados fora, de modo que tiveram de ser refeitos os
processos de trabalhadores demitidos das empresas
estatais durante os Governos FHC e Collor.

Os Deputados do PFL e do PSDB têm de colocar
a mão na consciência e ver o quanto mal fizeram ao
serviço público brasileiro.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
vido os colegas para virem votar.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para
que venham votar. Trata-se de projeto de lei comple
mentar que requer quorum qualificado de 257 votos
"sim". Todos os partidos pol íticos encaminharam o voto
"sim" e 266 Deputados já votaram. Dentro de 1Ominu
tos a Presidência vai encerrar a votação.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
apresenta total solidariedade ao Ministro Márcio For
tes. É um dos melhores técnicos desta República, um
grande conhecedor de administração pública. Mostrou
isso tanto neste Governo quanto no anterior e merece
toda a confiança do nosso partido.

Sr. Presidente, o PMDB apóia a PEC dos agentes
de saúde e pede à sua bancada que compareça ao
plenário para votarmos matéria tão importante.

Por último, Sr. Presidente, o Deputado Tarcísio
Zimmermann, do PT gaúcho, estava constrangido. Não
queria falar da crise do desemprego exatamente na sua
região, no Vale do Sino, no setor coureiro-calçadista,
que já tem nos últimos 2 anos mais de 15 mil desem
pregados. Quis S.Exa. colocar a responsabilidade no

meu Governador, Germano Rigotto, mas ela está muito
bem centrada no dólar baixo. É isso que está desesti
mulando os exportadores. Não tem jeito.

O reconhecimento de mercado para a China co
munista abriu as portas do mercado brasileiro àquela
nação, que entrou de forma pesada no setor calçadista
como em outras áreas.

Dizer também que o Rio Grande do Sul está per
dendo investimentos não é verdade. É o Estado que
mais está recebendo investimentos nacionais e interna
cionais. E sofreu uma seca brutal, na qual perdeu 70%
do seu carro-chefe, a soja. Isso se refletiu no Produto
Interno Bruto. E mais: é o Estado que está pagando
- não tudo - o ICMS creditado ao exportador. Há muitos
Estados que não estão pagando nada. Nós estamos
pagando, mas não tudo, senão o Estado quebra.

Então, Deputado Tarcísio Zimmermann, arrume
outra desculpa. Sou parceiro de V.Exa. para encon
trarmos uma saída para o setor coureiro-calçadista e
para a própria questão da agricultura, que afeta todo
o Brasil.

Muito 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, Sras. e Srs.
Deputados, estamos numa expectativa muito grande.
Os 300 mil agentes comunitários de saúde no Brasil,
todos os gestores públicos de saúde - municipais, es
taduais e federais - estão na expectativa da votação
da PEC nº 7, que traz a solução para a continuidade
do Programa Saúde da Família. O agente comunitá
rio de saúde hoje está submetido a uma relação de
trabalho precária.

O que a PEC nº 7, da qual tenho a honra de
ser o primeiro signatário, apresenta como solução ao
Congresso Nacional? Aprovada esta PEC, doravante
os agentes comunitários de saúde poderão superar
a relação precária que têm hoje. Poderão ser contra
tados pelo regime da CLT. Não há qualquer trem da
alegria em discussão na PEC nº 7. Trata-se de con
tratação, Deputado Darcísio Perondi, pelo regime ce
letista por meio de processo seletivo público. Por que
processo seletivo público? Para que seja considera
do como principal requisito de um agente comunitário
de saúde ao integrar-se à administração o laço com
a comunidade.

Então, Deputado Inocêncio Oliveira, essa PEC
nº 7 vem sendo amadurecida há anos no movimento
de reforma sanitária. Ela é a solução para que haja

________________• - ....'"Ao__,..._......'<iIll!&llII&-llfIf~W'\ll_~~'Ji_"_>Il~<"
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contratação permanente e continuidade no programa
de saúde pública.

Portanto, faço um apelo a todas as Sras. Depu
tadas e aos Srs. Deputados para que compareçam ao
plenário e possamos hoje à tarde dar esse passo decisi
vo para programa fundamental à saúde pública do povo
brasileiro. Na comunidade em que há visita dos agentes
comunitários, os índices de saúde são elevados.

Apelo a todos para que venham esta tarde com
pletar o quorum de 308 votos "sim" à PEC nº 7.

O SR. BAHBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BAFlBOSA NETO (PSB-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de parabenizar a Comissão de Desenvolvimento
Urbano pela aprovação da reformulação da Lei nº
6.766, de 1979, que trata do parcelamento do solo
urbano. Ao cumprimentar a Comissão, cumprimen
to também o Ministério das Cidades, na pessoa
do Ministro Málrcio Fortes e de sua Secretária Na
cional de Programas Urbanos, Raquel Rolnik, que
todo o tempo apoiaram, discutiram e debateram
essa legislação importantíssima para a política de
regularização fundiária, bem como para os futuros
parcelamentos de solo.

Estendo minha total solidariedade ao Ministro
Márcio Fortes, técnico renomado, ex-professor, diplo
mata de cárreirado Itamaraty, ex-Secretário-Executivo
do Ministério das Minas e Energia, do Ministério da
Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento e, hoje,
Ministro das Cidades, no sentido de que possamos,
neste momento importante para oBrasil, quando ocor
re profunda discussão sobre crescimento econômico,
deixar os objetivos menores de lado.

Se há o objetivo de manter o Diretor do DENA
TRAN e o Secretário Nacional de Saneamento, que
tal decisão seja tomada no âmbito do Governo. Espe
ro que esta Casa dê apoio merecido ao homem pú
blico Márcio Fortes, que não é do meu partido, mas
foi hoje à cidadl3 de Goiânia, Capital do meu Estado,
regularizar uma parceria com o Governo de Goiás e
a Prefeitura d~ Capital.

Portanto, Deputado Simão Sessim, manifesto mi
nha solidariedade ao Ministro Márcio Fortes, que é um
extraordinário quadro, para que permaneça não apenas
à frentedaquéla Pasta, mas também seja forte para
poder emprestar às cidades brasileiras a experiência
que adqukiu como homem público.

Parabén~ a todos os membros da Comissão de
Desenvolvimento, repito, e ao Ministério das Cidades,
na pessoa do $l=utitular, o Ministro Márcio Fortes!

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL-PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, por volta de 11 h, o Parque Nacional
do Iguaçu, onde estão situadas as Cataratas do Iguaçu,
registrou o seu turista .de número 1 milhão, no ano de
2005. Aproximadamente há 20 anoshavia sido regis
trado o número anual de 1 milhão de visitantes. Assim,
é com muita satisfação que faço esse registro.

O Deputado Antonio Cambraia, Presidente da
Comissão de Turismo desta Casa, assim como a Depu
tada Mariângela Duarte, aqui presentes, foram a Foz
do Iguaçu para conhecer o parque.

MeUs cumprimentos à população daquela cida
de por essa importante data, aSsim como ao Prefeito
Paulo Mac Donald.

MUito o~rigado.

O SR. FRANCISCO APPIO - Sr. Presidente, peço
a palavra peláordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. apalavra.

O SFt FRANCISCO APPIO (PP-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente Inocêncio Oli
veira, oseu Estado é bem-amado, mas infelizmente
temos nos dirigido constantemente a Pernambuco para
resgatar corpos de motoristas assassinados.

Há 10 dias, nl!Jma sala de delegacia de polícia
de Recife, o !"nÓtorista Celino Galhoto apareceu mor
to, completamente despido, 2 horas depois de detido.
Segundo o laudo, morreu por suicídio, enforcado em
um cabo de ~orriPutador.Repito, Sr. Presidente: den
tro da delegaCia.

Fui ·élosfunerais...
O SFt PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

~I' !

encerrar, Sr. Deputado.
o SR. FRANCISCO APPIO - Permita-me, Sr.

Presidente, pÓis!o fato é gravíssimo.
Isso aconteceu há 10: dias. Não estamos satis

feitos com as informações prestadas e com o laudo.
As autoridades devem dedicar atenção ao assunto. É
preciso chamar a atenção, Srs. Parlamentares, pois
ele foi preso...

(O microfone do orador é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

posso conceder mais tempo, Sr. Deputado, pois já es
tamos no limite.

O SR. FRANCISCO APPIO - Mas é sobre a morte
de um homem, Sr. Presidente, e no seu Estado.
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Peço às autoridades que esclareçam esse caso.
Ele foi preso porque portava uma arma.

Voltarei ao tema na sessão da tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa aos Srs. Parlamentares que vai
abrir outra sessão e que haverá meia hora para dar
pronunciamentos como lidos. Não vou conceder a pa
lavra a mais ninguém.

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, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a votação. Vou anunciar o resultado:

VOTARAM

~esll.alt:a.do(> da.. "V".ot~çã.<:JI

SiTTII:
T"1IQo1.al ela. "e>ta..ç.ãe»-:
.Ã.I1:. 1 7:
-.-~-.t-al QL..IC- "JIrL.!.TJ'"'ll:

Sim 291
Não 00
Abstenção 00
Total 291

É APROVADO O SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 244, DE 2005.

ESTÁ PREJUDICADA A PROPOSiÇÃO INICIAL
('PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 244. DE 2005.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 244/2005 - PROJETO O_E LEI
COMPLEMENTAR - SUBSTITUTIVO COMISSAO FI
NANÇAS - Nominal Eletrônica
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Inocêncio Oliveira
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Total Acre: 4
Tocantins (TO)
Darci Coelho
H OTTIero lBarreto
Mauricio Rahelo
Pastor Arnarildo
Ronaldo Din"las
Total Tocantins: 5
l'\.tIaranh:iio (~A)
Albérico Filho
César Bandeira
Clóvis Fc~cury

Cos"ta Fe'l'Teira
Dr. Ribalrnar Alves
Gastão v'ieira
João Castelo
Luciano Leitoa
Neiva Moreira
Ni.ce Lobão
Pedro Fernandes
Sebas1:ião 1VIadeira
Terezinha Fernandes
Total ~aranhão: 13
Céará (CE)
André Figueiredo
Antenor Naspülini
Antonio Cambraia
Amoo Bezerra
Bisrna....clk Maia
Eunício IOliveira
Inácio Arruda
Jiosé Linharcs
Manoel Salviano
Marcelo -reixeira
Mauro B:enevides
"Moroni -rorgan
Vicente .Arruda
Total C~~ará: 13
Piauí (PI)
Átila Lira
B.Sá
Marcelo Castro
Mussa Clerncs
Nazareno Fonteles
Paes Landin"l
SilTl.plício I\/Iário
To1:al Piauí: 7
R.io Gr;:llnde do ~orte (RS)

Fátima Bezerra
Henrique Eduardo Alves
Iberê F elrrei ra
Nélio Dias
Total Rio Grande do l"Iõorte: 4
Paraíba (PU)
Dcnniciano CabJ"al
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Luiz C01..lt:o
Ph-ilernon Rodrigue~

1~:icaJrdo Rique
W'el1ing1.on Roberto
To1:al P~lraíba: 7

PP Si01
P-rB SilTl
PL SilTl
pse SilTl
PSDB SilTl

Pl\.-1DB Sim
PFL Si rr:I:

PFL Sian
PSC Sim
PSA Sim
Pl\.-1DB Sirn
PSDB Sim
PSB Sim
PDT Sim
PFI. Sim
PTS Sim
PSDB Sim
PT SiITI

PDT Sim
PSDB SlTn
PSOS Sinl.
PTB Sinl.
PSDB Sin1.
PMDB SilTl
PCdoB 5i01
PP 5ilTl
PSDB 5inl.
PSDB 5in1.
PMDS 5ilTl
PFL Sim
PSDB Sim

I"SDB Sim
PSB Sim
PM.DB Sim
PFL SilTl
PT SilTI
PTS SiTTl
PT SiITl

PT Si 'I'Tl

pro....nA Sün
PSB Si lT1I
pp Sin"l

PSDB Sirn
PP Sirn
PI. Sim
PT S i '!'TI

PTH S i '!'TI

PL Sinl
Pl- Sin"}
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PernaRlbuco (PE)
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
Jorge Gon"les
Luiz Piauhylino
Mauricio Rands
Pastor Francisco Olín"lpio
Renildo Calheiros
Roberto Freire
Total Pernambuco: 8
Alagoas (AL)
Benedito de Lira
João Lyra
Maurício Quintella Lessa
Rogério Teófilo
"rota) Alagoas: 4
Sergipe (SE)
Bosco Costa
Jackson Barreto
Jorge Alberto
Total Sergipe: 3
Bahia (BA)
Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Daniel AI n"leida
Fábio Souto
Félix J.\,1endonça
Fernando de Fabi nho
Guilherme Menezes
Jairo Carneiro
João AlJneida
Jose Carlos AleluIa
José Carlos Araújo
José Rocha
Jutahy Junior
Luiz BassulTlu
Luiz Carreira
'!Viário Negrornonte
Milton Barbosa
Paulo Magalhães
Reginaldo GetTnano

Walter Pinheiro
Total Bahia: 21
~linas (:;erais (MG)
Alexandre Maia
Aracely de Paula
Cabo Júlio
Carlos Willian
CJeuber Carneiro
Dr. Francisco Gonçalves
Geraldo Thadeu
Oilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
Ivo José
Jaime Martins
João rv'lagno
João Paulo Gomes da Sil .....·a
José Mílítão

PSB
PL
PSB
PDT
PT
PSR
PCdoB
PPS

pp

PTB
PDT
PPS

PSDB
PTR
PMOR

PFL
PFL
PFJ.
PCdoB
PFJ.
Pr-L
PFI.
PT
PFI.
PSDB
PFI.
PL
PFI_
PSDB
PT
PFI.
PP
PSC
PFL
PP

PT

Pf\,1DB
PL
Pf\,'fDB
Pf\,1DR
PTB
PPS
PPS
PT
pp
PT
PL
PT
PSB
PTB

Sin"l
.·"\.rt_ 17
SiITl
Sim
Sin"l
Sim
SiITl
SiITl

Sim
SilTI
Sirn
Sirn

Sim
Sirn
SiTTl

Sin"l
Sin"l
Sinl
Si11"1
Sim
Sim
SiITl
Sim
SiITl
Sim
SiJT1
Sírn
Sim
Sün
Sitn
Sim
Sir"ll
Sínll
Sim
Sim

Sim

Sirn
Sim
Sirn
Sirn
SiTl"l
Sim
SilTl
Sinl.
SiJn
Siln
SilTI
Sim
Sinl.
SiIll

------------------------_..._-------
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José Santana de Vasconcellos
Leonardo Mattos
Leonardo Monteiro
Lincoln Portela
Marcello Siqueira
l\.1árcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo LaTa
Maria Lúcia Cardoso
Mário Assad Júnior
Mário Heringcr
Narcio Rodrigues
Odair Cünha
Paulo.D1clgado
Rafael Guerra
Sél"gio l\>tiranda
Vadinho Baião
Virgílio .Guimarães
Total ~1[inas Gerais: 31
Espírito Santo (ES)
Iriny Lopes
Manato
Mar~elin.o Fraga
Nilton Baiano
Renato Casagrande
Total E:spírito Santo: 5
Rio de .JJaneiro (R.J)
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Ahni r Nloura
A "tanio Carlos Biscaia
Carlos Nader
Chico A.lencar
Deley
Dr. Helena
Edson Ezequiel
Eduardo Cunha
Eduardo Paes
Elaine Costa

Fernando Gabeira
Fernando Gonçal ves
Fernando Lopes
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes de Jesus
Jorge Bittar
José Divino
10sias C)uihtal
Juíza D.enise Frossard
J ulio Lc~pes

Leonardo Picciani
Luiz Sérgio
Miro Teixeira
Moreira. Franco
Paulo Ba] tazar
Paulo F.eij6
Re'inald.o Betão

PL
P"V
PT
PL
Pr.,.1DB
PP
PT
Pf\.1DB
PSB
PDT
PSDB
PT
PT
PSDB
POT
PT
PT

PT
PDT
Pf\·fDR
pp
PSB

PFL
PSB
PMDB
PFL
PT
PL
PSOL
PSC
PSC
Pf\.1DB
PMDB
PSDB
PTB

PV
PTB
PMDB
PP
pedoS
PSB
PT
PMR
PSB
PPS
PP
PMDB
PT
PDT
PMDB
PSB
PSDB
PL

Sin"l
Sim
Sirn
Sirn
Sim
Sin"l
SitTI
SÍln
SiOl
SilT1
SitTl
Sirn
SiIn
5101
Siln
Sinl
Sirrl

SiITl
Sim
Si01
Sim
Sitn

Sin"}
Sim
SílTl
Sim
Sim
Sim
Sin}
São"}
Sim.
Sitn
Sim
Sim
Sim

Sirrl
Si.m
SilTI
Sitn
Sim
Sinl.
Sírn
Sim
Sin..
Sim
Sim
Sin"}
Sin"}
SilTl
SilTl
Sim
Sim
SilTl
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Reinaldo Gripp
Rodrigo Mai a
Simão Sessim
Tot"al Rio de Janeiro: 34
São Paulo (SP)
Alberto Goldrnan
An-.auri Gasques
Angela Guadagnin
Ant.onio Carlos Pannunzio
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
c..'láudio 1'v1agrão
Corauci Sobrinho
Devaoi..- Ribeiro
Din-.as Ramalho
Durval Orl ato
Fernando Estima
Hdeu Araujo
Ivan Valente
Jamil l\.-1:u..-ad
José Eduardo Cardozo
José l''lentor
Julio Serneghini
Lobbe Neto
Luiz Antonio FJeury
Luiz Carlos Santos
Luiz Eduardo Gr-eenhalgh
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
.....1:arcelo Ortiz
l'v1ariãngela Duarte
Nelson lVlarquezeHi
Neuton Lima
Professor Luizinho
Roberto Gouveia
Robson Turna
Silvio Torres

Telrn.a de Souza
VValt.er Bare))i
VVanderval Santos
Xico G'dziano
Total São Paulo: 37
M.at:o Grosso (l'\rIT)
Carlos AbicalH
Celcita Pinheiro
Pedro Henry
Teté Bezerra
Theln-..a de Oliveira
Tot:al ~a1:o Grosso: 5
Distri1:o Federal (DF)
Sigrn.aringa Seixas
Tatico
'\N'asny de Roure
To1:aJ Distrito F"ederal: 3
Goiás (GO)
Barbosa Nct:o
Jovair Arant:es
Neyde Apareci da
Pedro Canedo
Pedro Chaves
P"'oressora Raquel Teixeira
Ronaldo Caiado
Sandro .l'Vtabel
Tot:al Goiás: 8

PL
PFL
PP

PSDI3
PL
PT
PSDB
PT
PTB
PTB
PPS
PFL
PT
PFS
PT
PPS
PP
PSOL
pedoB
PT
PT
PSDB
PSDB
PTB
PFL
PT
PSB
PMDB
PV
PT
PTS
PTB
PT
PT
PFL
PSDB

PT
PSnB
PL
PSDB

PT
PFL
FP
PI\.rlDB
PSDB

FT
PTE
PT

PSB
PTS
PT
pp
P!....1DB
PSDfl
PFL
PL

Sinll
Sitn
SirrI

Sinl
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITI
51n-.
Sin")
Sim
SiITl
SirT'J
Sin-.
5inll
Sin-..
5inl
SiTTl
Sin-.
Sin-.
Sim
Sirn
Sirrl
Sim
Sin-.
Sin-.
Siln
S11Tl
Sim
Sin-.
Sim
Sirr)
Sim
Sinl

SilTI
Sim
Sin-.
Sin1.

Sin-.
Sirrl
Sinl
Siln
Sinl

Sin'}
SitT)

Sirn

SírrJ
SiH)
SirrJ
Sün
Sim
Sinll
Sim
Sinll
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lVIato G:rosso do Sul (:vf.S)
Antônia. Carlos Bin"i
Geraldo Resende
João Grandão
Munlo Z:.auith
Nelson Trad
Vander Loubet
Total NIsto Grosso do Sul: 6
Paraná (PR)
Abelardo Lupion
Affonso CalTIargo
Assis M[igue1 do Couto
Cezar Si 1vestn
Cláudio Rorato
Colombo
Dilceu Sperafico
Dra. Clair
Eduardo Scian-a
Gustavo Fn.let
lris Sin1.ões
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenrnann
Nelson Meul"er
Odílio Balbinotti
OSTl'lar Sen-aglio
Ricardo. Barros
Se1n-,a Schons
Vitorassi
Total P'araná: 19

Santa Catarina (Se)
Ade10r 'Vieira
Edinho Bez
Edison .Andrino
Fernando COn.lja
João Pizzolatti
Leodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Mauro Passos
Paulo A:f'onso
Paulo Bauer
Vignattlí
Zonta
Total Santa Cata.-ina: 12
Rio Gr:ande do Sul (RS)
Adão Pretto
A tonso ,HamlTI
Darcisio Perondi
Enio Baleei
Érico Ribeiro
Francisco Appio
Francisl::O Turra
lienriqüe Fontana
Júlio Redecker
Marco lv1aia
Mendes Ribeiro Filho
Milton Cardias
Nelson PI-oença
Onyx Lorenzoni
O ....ando Oesconsi
Pastor H..einaldo
Paulo Pinlenta
Tan::ísio Zirrunennann
VoIilson Cígnachi
Total .FI:io Grande do Sul:: 19
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pa
rabenizo a Câmara dos Deputados, que está votando
muito bem. Todos os partidos encaminharam o voto
"sim", não houve nenhum voto contrário.

Parabéns ilustres Deputados Luiz Carlos Hauly,
Ricardo Barros e todos os outros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 244-B, DE 2005

(Do Senado Federal)
(PLS Nº 247/04 na Casa de origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei Complementar nl! 244-A, de
2005, do Senado Federal (PLS Nº 247/04 na
Casa de origem), que altera dispositivos da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Trans
porte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, e dá outras providências.

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Altera dispositivos da Lei Complemen
tar nl! 87, de 13 de setembro de 1996, que
dispõe sobre o Imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Pres
tações de Serviços de Transporte Interes
tadual e Intermunicipal e de Comunicação,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A Lei Complementar nº 87, de 13 de se

tembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 20 ..
§ 5º .
III - para c.,Jlicação do disposto nos inci

sos I e 11 deste parágrafo, o montante do crédito
a ser apropriado será obtido multiplicando-se
o valor total do respectivo crédito pelo fator
igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da re
lação entre o valor das operações de saídas e
prestações tributadas e o total das operações
de saídas e prestações do período, equiparan
do-se às tributadas, para fins deste inciso, as
saídas e prestações com destino ao exterior

ou as saídas de papel destinado à impressão
de livros, jornais e periódicos;

..................................................... "(NR)
"Art. 21 ..
§ 2º Não se estornam créditos referen

tes a mercadorias e serviços que venham a
ser objeto de operações ou prestações des
tinadas ao exterior ou de operações com o
papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos.

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

Art. 2Q Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do
dia 1Q de janeiro subseqüente.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. 
Mendes Ribeiro Filho - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PMDB
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia: 3



Dezembro de 2005

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Albérico Filho PIVIDB
Dr. Ribamar AlvHs PSB
Gastão Vieira PII/IDB
Neiva Moreira PDT
Pedro Novais PMDB
Total de Maranlhão: 5

CEARÁ

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Félix Mendonça PFL
Jairo Carneiro PFL
José Carlos Aleluia PFL
Josias Gomes PT
Luiz Carreira PFL
Mário Negromonte PP
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de BAHIA 8

Quinta-feira 8 59627

Ariosto Holanda PSB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Inácio Arruda pedoB
José Pimentel PT
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda IPSDB
Total de Ceará: 7

PIAuí

Mussa Demes PFL
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Ricardo Rique PL
Wellington RobHrto PL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando MontE~iro PTB
Gonzaga Patriota PSB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PDT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Givaldo Carimhão PSB
Maurício Quintella Lessa PDT
Olavo Calheiros PMOB
Total de Alago;!ls: 3

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB
Cabo Júlio PMDB
Carlos Willian PMDB
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
José Santana de Vasconcellos PL
Leonardo Mattos PV
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PP
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais :19

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Eduardo Cunha PMDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PV
Francisco Dornelles PP
Jorge Bittar PT



RORAIMA

Almir Sá PL
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 1

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 2
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMOB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul :3

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB
Enio Bacci POT
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OSSRS.:

Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PPS
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Ora. Clair PT
Moacir Micheletto PMOB
Odílio Balbinotti PMOB
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 11

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira PSOB
Total de Goiás: 4

Lino Rossi PP
Pedro Henry PP
Teté Bezerra PMOB
Thelma de Oliveira PSOB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS
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Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMOB
Moreira Franco PMOB
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino POT
Vieira Reis PMR
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Ary Kara PTB
Oimas Ramalho PPS
Ourval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Jefferson Campos PTB
João Herrmann Neto POT
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSOB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PP
Michel Temer PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Wanderval Santos PL
Xico Graziano PSOB
Total de São Paulo: 25

MATO GROSSO

Barbosa Neto PSB
Jovair Arantes PTB
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PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PSOL
José Priante PMDB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Hamilton Casam PSDB
Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB
Remi Trinta PL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Gonzaga Mota PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Ciro Nogueira PP
Moraes Souza PMDB
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Marcondes Gadelha PSB
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Batata PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PTB
Marcos de Jesus PFL
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Roberto·Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
João Carlos Bacelar PL
Jonival Lucas Junior PTB
Severiano Alves PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
César Medeiros PT
Edmar Moreira PFL
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB
João Magalhães PMDB
Júlio Delgado PSB
Osmânio Pereira PTB
Reginaldo Lopes PT
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Jair de Oliveira PMDB
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 3



59630 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB
Carlos Santana PT
Itamar Serpa PSDB
Laura Carneiro PFL
Márcio Fortes PSDB
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Delfim Netto PMDB
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Milton Monti PL
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Vadão Gomes PP
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Total de São Paulo :11

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PL
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL
José Roberto Arruda PFL
Maninha PSOL
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Enio Tatico PL
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 4

PARANÁ

André Zacharow PMDB
Dr. Rosinha PT
Giacobo PL
Hermes Parcianello PMDB
José Janene PP
Oliveira Filho PL
Takayama PMDB
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gerliásio Silva PFL
Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina :3

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Kelly Moraes PTB
Maria do Rosário PT
Paulo Gouvêa PL
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer
ro a sessão, lembrando que haverá Sessão Ordinária,
hoje, quarta-feira, dia 7, às 14h, com as matérias rema
nescentes desta sessão, portanto. terá a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI Nº 5.524-C, DE 2005

(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.524-C, de 2005, que dispõe sobre
a instituição de concurso de prognóstico
destinado ao desenvolvimento da prática
desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse
concurso, o parcelamento de débitos tri
butários e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família pela
aprovação deste, com emendas, e pela re
jeição do de nº 5.541/05, apensado, e das
Emendas de nºs 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,
13 e 14, apresentadas em Plenário, e pela
aprovação parcial das de nºs 5 e 7 (Relator:
Dep. Dr. Francisco Gonçalves); da Comis
são de Turismo e Desporto pela aprovação
deste, com emendas, e pela rejeição do
de nº 5.541/05, apensado, e das Emendas
de nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário
(Relator: Dep. Marcelo Guimarães Filho);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, do
de nº 5.541/05, apensado, das Emendas de
nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário, com
subemenda às de nºs 5 e 7, e das Emen
das de nºs 1 a 3, adotadas pela Comissão
de Turismo e Desporto, com subemenda à

------------------------_.......'~------------_ ..~~~""
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de nº 3 (IRelator: Dep. Dr. Rosinha). Penden
te de parecer da Comissão de Finanças e
Tributação.

Tendo apensado o PL nº 5.541/05.

2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 187-A, DE 1997
(Do Sr. Mário Negromonte)

Discussão, em turno único, do Proje
to de LE~i Complementar nº 187-A, de 1997,
que criai o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto e Rou
bo de Veículos e Cargas, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Relaçõns Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação deste, com emenda (Rela
tor: DelP.Pedro Valadares); da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
deste, com emendas, e da emenda adota
da pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (Relator: Dep. Airton
Cascavel); da Comissão de Finanças e Tri
butação, pela adequação financeira e or
çamentária deste e das emendas adotadas
pelas C:omissões de Relações Exteriores
e de DElfesa NaCional e de Viação e Trans
portes (Relator: Dep. Félix Mendonça); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda; edas emendas das Comissões de
Relaçõ,es Exteriores e de Defesa Nacional
e de Viação e Transportés (Relator: Dep.
Zenald,o Coutinho).

PRIORIDADE

Discussão

3
PROJETO DE LEI Nº 7.19B-A, DE 2002

(Do Senado Federal)

Diiscussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 7.19B-A, de 2002, que concede
anistia post mortem a João Cândido Felis
berto, líder da chamada Revolta da Chibata,
e aos demais participantes do movimento;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justicfa e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste, com emenda,
e pela constitucionalidade, juridicidade, téc-

nica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do de nº 4.455/01, apensado (Relator: Dep.
Bispo Rodrigues).

Tendo apensado o PL. nº 4.455/01.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art.191, I, doRegimento Interno)

Discussão

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 7-B, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-B,
de 2003, que altera o Inciso \I do art. 37 da
Constituição Federal, permitindo a contra
tação pela administração pública de agen
tes comunitários de saúde através do pro
cesso seletivo público; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade desta,
com substitutivo, e pela inadmissibilidade
da de nº 224/03, apensada (Relator: Dep.
Luiz Couto) e da Comissão Especial pela
aprovação, com Substitutivo, nos termos
do parecer do relator i(Relator: Dep. Walter
Pinheiro).

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 446-B,.DE 2005
(Do Sr. Ney Lopes e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 446-8,
de 2005, que dispõe sobre a não aplica
ção da ressalva do art. 16 da Constituição
Federal, ao pleito eleitoral de 2006; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela admissibi
lidade (Relator: Dep. Darci Coelho); e da
Comissão Especial pela aprovação desta,
com substitutivo, e pela rejeição das de nºs
456/05 e 466/05, apensadas (Relator: Dep.
Marcelo Barbieri»)

Tendo apens~das as PECs nºs 456/05
e 466/05.
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ORDINÁRIA

Discussão

6
PROJETO DE LEI N2 4.358-E, DE 2001

(Do Sr. Feu Rosa)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei
n2 4.358-C, de 2001, que dispõe sobre o
transporte rodoviário de cargas, e dá outras

providências; tendo pareceres: da Comis

são de Viação e Transportes, pela aprova

ção (Relator: Dep. Gonzaga Patriota); e da

Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, pela constitucionalidade, juridi

cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.

Mendes Ribeiro Filho).

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 59

minutos.)

Ata da 322ª Sessão, em 7 de dezembro de 2005
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; José Thomaz Nonô,

1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; João Caldas, 4º Secretário;
Adejar Vieira, Natan Donadon. § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OSSRS.:

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

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 10

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 5
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ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURAo PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: fI

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECUFW PFL
COSTA FERREIRA PSC
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANíBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLlNI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MP.IA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
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MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 19

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
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANGRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
WELLlNGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Totarde Paraíba: 8 '

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEI RO PTB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JORGE GOMES PSB'
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO;PTB
LU IZ PIAUHYLlNO PDT
MAURíCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB
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ROBERTO FREIRE PPS
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLlAN PMDB
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PPS
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 6

__......,..,~. --- u-------------~~
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RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANDRÉ COSTA PDT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL
CARLOS SANTJ~NA 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
JAIR BOLSONARO PP
JANDI RA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JORG E BITIAR: PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTALPSB
JUíZA DENISE FROSSARD PPS
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PDT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BOmJIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSOB
REINALDQBETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
RENATO GOZZOLlNO PDT
RÓDRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SiMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PIMR
Total de Rio de! Janeiro: 41

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTS
CHICO SARDELLI PV

CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO pMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
FERNANDO ESTIMA PPS
IARABERNARDI 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 M'ENTORPT
JOVINO,CÂNDIOO' PV
JULIO $EMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIAN9 ZICA PT
LUIZ AN;rONI0FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

, ","1', ", ;,. ,,,' ,

LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BÁRBIERI PMDB

, 'I I "

MARCELO üRTIZ PV
MARCds ABRAMO PP
MARIÂN'GELA DuARTE PT
MEDEIR'oS PL
MICA~LTEMER PMDB
MILTONiMONTIPL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTÓN LIMA PTB

I';., ' ,

ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDOBERZOINI PT
RICARb,O IZAR PTB
ROBER~b GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRES PSDB
WALTER BARELLI PSOB
WANDERVAL SANTOS PL
XICO GRAZIANO PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 58
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MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
L1NO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

JORGE PINHEIRO PL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

ANT6NIO 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 CANZIAN I PTB
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
CLÁUDIO RORATO PMDB
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP

ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAXROSENMANNPMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
VITORASSl PT
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PFL
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

AFONSO HAMM PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONIPFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
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PAULO PIMENTA PT
TARCíSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDB '
Total de Rio Gr.ande do Sul: 24

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença re{)istra na Casa o comparecimento de
410 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.

11- LEITURA DA ATA

O SR. REINALDO BETÃO, 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 cio expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

siderando que haverá outras votações hoje, fica justifi
cada a presença dos Deputados que não votaram na
sessão anterior. Esperamos contar com suas presen
ças nesta sessão e na da noite.

O SR. PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Linha-
res.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, sabe-se que uma instituição bancária estatal,
além de sua função econômico-financeira, deveria pre
ocupar-se com seu caráter social. É certo que, muitas
vezes, desviam-se de suas finalidades e se colocam
na dependência de administradores que, por sua vez,
com subserviência, colocam-se a serviço de minorias
gananciosas, sejam privadas ou públicas, colocando
essas casas balncárias em situações vexatórias, quan
do não as levam à insolvência.

O Ceará, com seu Banco do Estado do Ceará
(BEC) já federalizado, debate-se entre privatização
predatória ou mera extinção.

São 875 funcionários que se sentem diuturna
mente ameaçados de perderem o emprego e 330 mil
clientes que visllumbram verem seus direitos atingidos.
Surge como consenso, aos seus usuários, funcionários,

políticos, Governador do Estado, uma solução mais
consentânea com o interesse coletivo de todos os ce
arenses, qual seja a incorporação do BEC ao Banco
do Nordeste. A proposta em discussão é defendida
pelo Sindicato dos Bancários do Ceará e conta com o
apoio unânime da categoria.

A incorporação beneficiará também o BNB. Ab
sorveria as 70 agências, os 12 postos de atendimento
bancário, os 107 Postos de Atendimento Eletrônico e
a vasta gama de seus 330 mil clientes.

Os benefícios da incorporação se ampliariam com
o aumento dos ativos do BNB, que seriam acrescidos
de 10,13%, passando de R$11 ,16 bilhões para R$12,9
bilhões. O patrimônio líquido saltaria para R$1 ,43 bi
lhões, representando acréscimo de 21,15%.

Mas a maior vantagem seria a interiorização do
BNB, que socializaria sua atuação, como banco deten
tor do FNE e desenvolvimel1toalcançado a pequenas
e micro empresas.

Salvaguardado o que o Estado tem direito, a de
cisão depende do Governo Federal e de sua equipe
econômica.

Com todos esses atores envolvidos no salvar o
nosso BEC, urge uma definição da equipe econômica
do Governo Lula; O Presidente, que sempre apregoa a
distribuição de renda, acriação de novas oportunidades
de trabalho para nossa população, bem que poderia
assumir a bandeira dessa luta qLle vem preocupando
a milhares de cearenses.

Daqui, apelo ao Presidente Lula para encampar
essa benéfica. decisão. Os estudos já se encontram
concluídos, basta tão-somente um gesto efetivo para
que se concretize a incorporação do BEC ao BNB. Nós,
cearenses, penhorados agradecemos.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. autorize a divulga
ção deste proni.mciall1ento nos meios de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Unhares,
o Sr.lnocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Adelor Vieira, § 2º do art. 18 do Regimen
to Interno.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (AdelorVieira) - Tem V.Exa.
a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, embora esteja vivendo uma contradição
dolorosa, estou de volta a esta Casa, o que configura,
por outro lado, a alegria de exercer o mandato.
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Agradeço o carinho aos Deputados, à minha
bancada e, especialmente, ao ex-Deputado José Dir
ceu, que fez questão de me ligar para dizer o quanto
se sente representado neste mandato.

Comunico que conquistamos para o litoral de São
Paulo a primeira escola de pesca do Estado. É inconce
bível a Bahia ter escola de pesca e a cidade histórica
de Cananéia, no Vale do Ribeira, só receber agora.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputarlo Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, hipoteco
total solidariedade ao Ministro das Cidades, Marcio For
tes. Como Deputado do Rio de Janeiro e conhecedor da
trajetória de S. Exa., posso afiançar que se trata de um
dos melhores quadros técnicos. Portanto, não merece
o que está recebendo de alguns Deputados.

Em segundo lugar, registro apoio ao parecer do
Relator Marcelo Teixeira ao projeto da Timemania e ao
projeto dos agentes comunitários.

Sr. Presidente, fundado em 27 de junho de 1939
por médicos liderados pelo cancerologista que lhe dá
o nome, o Hospital Mário Krõeff projeta-se como uma
das instituições de maior credibilidade no Estado do
Rio de Janeiro, sobretudo pela excelência do trabalho
realizado no combate ao câncer.

Mantido pela Associação Brasileira de Assistência
aos Cancerosos - ABAC, entidade não-governamental,
atende diariamente quase 200 pacientes, quase todos
do Sistema Único de Saúde e oriundos de regiões ca
rentes da cidade ou de lugares próximos.

Considerada ainda referência nacional pelo Mi
nistério da Saúde, a instituição sobrevive com a va
liosa contribuição de empresas e da comunidade em
geral. Desse modo, milhares de amigos, anônimos ou
famosos, ajudam o Hospital Mário Krõeff a cumprir a
corajosa missão que lhe foi confiada.

Possuidor de 150 leitos, entre apartamentos,
enfermarias e quartos distribuídos nos seus 4 pavi
Ihôes, o hospital oferece serviços dos mais diversos
e todos com elevado padrão de qualidade. O Serviço
de Radioterapia, por exemplo, é razão de muito orgu
lho. Conduzido por competentes profissionais, o setor
dispõe de modernos equipamentos e de inovadoras
técnicas.

A quimioterapia, pelos resultados produzidos,
é outro campo de atividade médica que merece vee
mente elogio. O corpo funcional mantém acesa a luz
contra o câncer por acreditar numa obra nascida da
generosidade.

Ademais, com o olhar voltado para o futuro, o
Centro de Imagens da instituição estruturou-se para

realizar diversos procedimentos essenciais para diag
nósticos. Com efeito, realiza, além de exames gerais de
radiologia, tomografia computadorizada, mamografia
de alta resolução e ultra-sonografia.

Não podemos perder da memória que a magni
tude das tarefas executadas nessa grande referência
nacional em cancerologia reflete a digna atuação de
Hiram Silveira Lucas, Presidente da ABAC. Nascido
em Palmeira da Serra, no Rio de Janeiro, formou-se
na Faculdade de Medicina em 1960 e, logo em segui
da, especializou-se em oncologia no Instituto Nacional
do Câncer - INCA, onde ocupou diferentes cargos,
incluindo a presidência da instituição.

Na sua longa trajetória de sucesso, com reper
cussão no exterior, além de participar do Serviço Na
cional de Câncer, fundou a Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica e a Federação das Sociedades de
Cancerologia do MERCOSUL. Especialista em mas
tologia e cancerologia, atualmente o professor preside
a ABAC com a dedicação de sempre, elevando ainda
mais a importância da associação.

Sras. e Srs. Deputados, é com imensa satisfação
que vemos o corpo médico, demais funcionários e co
laboradores, sob a ilustrada presidência do acadêmico
Hiram Silveira Lucas, coadunarem esforços para que o
Hospital Mário Krõeff continue a cumprir, com amor, a
mesma tarefa que no final da década de 30 tanto en
tusiasmou os pioneiros fundadores, os quais manifes
tavam esperança no futuro e crença na vida.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a magistratura trabalhista do Ceará perdeu
um de seus nomes de maior expressão, o juiz Cícero
Leôncio Ferraz, já aposentado. que teve brilhante ju
dicatura durante 3 décadas, acatado por seus pares e
pelos que demandavam o TRT da 7ª Região.

Originário do Piauí, foi em nosso Estado que ele
se radicou, passando a integrar aquela Justiça Espe
cializada, quando revelou o seu fulgurante talento e
notável saber jurídico.

Na Corte foi sucedido pelo seu genro, Ronald So
ares, hoje convocado para compor o TST, quando há
tido ensejo de mostrar a sua sólida cultura polimorfa,
como intelectual de méritos incontáveis, membro vita
lício da Academia Cearense de Retórica.

Em Fortaleza, Cícero Ferraz desfrutava de imen
so prestígio social, integrando diversas entidades, que
nele sempre viram um juiz integérrimo, atento aos pre
ceitos da paz entre patrões e operários.

Certa vez, ao lado dos seus colegas Osmundo
Pontes e Clóvis Arrais Maia, ouvi conferência por ele
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proferida sobre a legislação trabalhista e as correções
indispensáveis para a respectiva atualização.

Era, assim, um estudioso do Direito do Trabalho,
cuja aplicação era por ele utilizada para conciliar rumo
rosas pendências submetidas ao seu crivo decisório.

Ao fazer o presente registro desta tribuna, desejo
render tributo de saudade a um jurista eminente que
tão bem se identificou com o povo cearense e suas
legítimas aspira~;ões.

A imagem de Cícero Ferraz continuará a ser cul
tuada pelos seus sucessores no Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região como um jurisconsulto de aba
lizados conhecirnentos, o que esteve expressado em
despachos monocráticos e sentenças prolatadas.

O SR. CAIRLOS NADER (Pl-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
setor leiteiro do Brasil passa por sacrifícios há diVersos
anos. O produtor de leite tem feito das tripas coração
para resistir aOlPreço baixo pago pelo produto. Hoje,
em média, o produtor rural recebe 28 centàvos por litro
produzido. É deste valor que ele tira sua remuneração
e cobre seus custos. Valor insuficiente, muitas vezes,
para pagar até os insumos.

Na semana passada, produtores de Valença, no
Sul, Estado do Hio de Janeiro, fizeram um protesto
contra a baixa remuneração. Os pequenos e médios
produtores são os que mais sofrem com o preço do
produto tão baixo. Afinal, eles não têm a mesma facilida
de de crédito que têm os grandes produtores, e, ainda
que tivessem, náoteriam como saldar compromissos
em razão da renluneração qLie recebem.

O leite é um produto de primeira necessidade.
É largamente ci::msumido por todas as classes, mas
é ainda mais inriportante para a saúde das famílias
de baixa rerída;farnílias que não têm, evidentemente,
condições de comprar o leite por um preço ainda mais
caro do que é G'9l:iradono mercado.

Portanto, Sr. Presidente, temos, de um lado, pro
dutores sofrend~ com o preço baixo querecebém. Por
outro, há o aspei(~to social doJeite,cujo preço não pode
ser maior; aliás, deveria estar mais baixo..

O leite é, no meu entendimento, um dos produtos
que deveria merécer subsídios do Governo Federal. Isso
ocorre em outros lPaíses,justamente para equilibraras duas
pontas: quem próduze quem consome. Ospequeno$ e
médios produton~s são importantes agelltesno resultado
final do s~tor, ainda que hoje os grahdes pecuaristas se
jam respohsávei::i pelo maior volume deprodução. Mas a
verdade éque os pequenos e médios produtores leiteiros
estão fazendo rr\àgica. Muitos, no entanto, não resistiram.
E isso não é bom para o setor, que precisa ser estimulado,
ao contrário do qlJeocorre atualmente.

Era o que tinha a diZer.

A SRA. SANDRA ROSADO (PSB-RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, está em nossa pauta a deliberação sobre
a PEC nº7/2003, que trata da contratação dos agentes
comunitários de saúde pela administração pública. O
tema é pulsante. Implica a definição de uma estrutura
mais própria para o programa de saúde da família - es
tratégia de organização da atenção básica pelo SUS.

Nesta ocasião, não posso deixar de parabenizar
o autor dessa PEC, o eminente Deputado Maurício
Rands, por sua iniciativa. Efetivamente, não haveria
outra possibilidade para regulamentação do vínculo
do agente comunitário de saúde que não o processo
seletivo público. Não h~ dúvida de que é inaceitável a
precariedade do:> tipos de vínculos trabalhista? atuais,
que privam tais profissionais de seus direitos. Todavia,
por outro lado, a simples realização de um concurso
público na modàlidadetradicional jogaria por terra o
princípio básico da atuação do agente comunitário de
saúde: o preceito de queo a.gehte deve tersúa ativi
dade restrita àsua própri~cornJniclade, onde mantém
relacionamentos próximó~ quel~gitimam sua atuação.
Assim, asolução prORostanaPEC'vempreencher uma
lacuna vital ria nossa legislação.

: I:,,: " , , ,', :,,: , ,~ ,: ,I

Cabe ressalta'rque,.empassos po'steriores, meus
colegas DeputadosLuizCôutoeWalter Pinheiro vieram
a aprimorar.o projeto, aperfeiço~ndo seus instrumen
tos. O resultadoobtiab cOntempla de forma apropriada,
segundo meuehtendimeMto, o Ire~ulamentocoristitu
cional do assurlto.

Resta, contudo, como bem explicitado rio § 5º, a
elaboração de lei federal que venha regulamentar, à luz
da novanorrna, as atividades dos agentes comunitá
rios de saúde éde combaleàs endemias. Com efeito,
não obst~rite jétexistirem instrurrlentoslegais. acerca
da matéria,· o J)ov~ régramento constitucional exigirá
regulamêntaçãbprópria,:Sêrá ne6essária, para tanto,
uma nova lei - agora uma lei :complementár - para
tratar daéüividade do agente comunitário.

Atualmente vigémtanto o Decreto nº 3.189, de
1999, que fixa diretri;zes para b exercício da ativida
de de agente ,Gdmunitáriode saúde, quanto alei nº
10.507, de 2002; quediàessa prpfissãó.Taisnormas
vêm preEmchendo a necessária! regulação do assunto,
inclusive orientando os critérios de seleção e os atri
butos requeridos pa.ra a atividade. Dessa forma, seus
instrumentos deverão ser utiliiZados como subsídio
para a redação da nova lei complementar.

Serão necessárias, sem dúvida, muitas adapta
ções. Aprendeu-se tanto nesses anos de atuação dos
agentes de saúde! Tais experiências e conhecimentos
empíricos não podem ser descartados; deverão ser,
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também eles, subsídio basilar para as definições que
virão.

Além disso, a lei haverá de contemplar também
os agentes de combate às endemias. Por tratar-se de
uma nova profissão. uma figura nova na estrutura das
ações de saúde, é fundamental que se estabeleçam
claramente as suas atribuições e a sua forma de atua
ção, até mesmo para que se clarifiquem as distinções
entre as duas carreiras.

Quero, neste momento, com grande alegria, pro
por-me a tal iniciativa, meus pares. Assim que a PEC
nº 7/2003 for promulgada, apresentarei o projeto de lei
complementar que a regulamentará. Pretendo fazer
me porta-voz não apenas desses novos servidores
públicos mas de toda a população por eles atendida.
Utilizarei minha experiência como assistente social e
como advogada para transformar em norma legal os
anseios e as necessidades de nossa população. Eu,
que em minha vida profissional e política sempre esti
ve tão próxima da população mais necessitada deste
País, quero assumir essa bandeira.

Agradeço, senhoras e senhores, a oportunidade
que me foi dada pelos eleitores de meu Estado. Agra
deço a eles a possibilidade de intervir definitivamente
na história da saúde pública do nosso Brasil. É com
imensa satisfação que abraço tal causa. E conto, meus
pares, com sua colaboração para tanto.

Aproveito para comunicar, Sr. Presidente, que
amanhã o Secretário da Pesca estará firmando convê
nio com a Governadora Wilma de Faria para a constru
ção do pólo pesqueiro na cidade de Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte.

Obrigada.
A SRA.THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, dei entrada nesta
Casa a 2 projetos. O primeiro estabelece normas de
proteção aos alunos do ensino médio e fundamental.
porque no trajeto de casa para a escola ou da esco
la para casa, nossas crianças sofrem aliciamento de
vários tipos, sendo o mais grave o de exploração e
o abuso sexual, e também a ação dos traficantes de
drogas nas portas dos colégios.

O outro projeto, Sr. Presidente, é sobre a utiliza
ção do corpo de mulheres para comercialização de
produtos ao ar livre. A aprovação deste projeto, que
parece ser simples, pode contribuir. e muito, com a re
dução dos indicadores de abuso e exploração sexual
de mulheres. crianças e adolescentes.

Muito obrigada.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, volto a esta tribuna para anunciar a construção
de mais um hospital no Município de Duque de Caxias,

no meu querido Estado do Rio de Janeiro. Parece que
não há mais limites para o notável Prefeito Washing
ton Reis. São tantas e tantas obras a serem iniciadas
e em andamento que as palavras desenvolvimento e
cidadania já viraram rotina na sua gestão.

A mais nova e revolucionária empreitada de Wa
shington Reis é o convênio assinado ontem. dia 6 de
dezembro, com o Governo do Estado, objetivando a
construção do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues
do Carmo na Rodovia Washington Luís. A preocupação
do nosso Prefeito é proporcionar cada vez mais qua
lidade de vida para os munícipes, sobretudo na área
de saúde, educação e saneamento básico. E a saúde
pública é inegociável para aquele homem público. Lá
a questão é verdadeiramente encarada como priori
dade, o que infelizmente não acontece na maioria dos
Estados brasileiros. Mas todo esse resultado positivo
não é obra do acaso. Nosso Município de Duque de
Caxias tem um governante comprometido com o bem
estar do seu povo.

Não estou falando de uma obra qualquer, ou de
mais um hospital, Sr. Presidente. Nessa obra. que está
em fase de licitação, serão investidos R$40 milhões,
sendo R$20 milhões financiados pela Prefeitura e o res
tante pelo Governo do Estado. O tamanho da área a ser
construída demonstra a magnitude do empreendimen
to. Só para que V.Exas. tenham uma idéia da grandeza
dessa obra, saibam que o hospital será instalado numa
área de 18 mil metros quadrados, e terá capacidade de
realizar cerca de 2 mil atendimentos por dia - um número
bastante expressivo. Ademais, a unidade também terá
leitos de internação geral, pediátrica e obstétrica, todos
para atendimento intensivo e semi-intensivo.

Além de todas essas excelentes informações,
Sr. Presidente, trago mais um dado: o Hospital Muni
cipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo será o primeiro
centro para tratamento de queimados na Baixada Flu
minense, e abrigará também um completo laboratório
de análises clínicas, assim como um centro cirúrgico
e um obstétrico.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados e todos aqueles
que nos acompanham pela TV Câmara ou pela Rádio
Câmara, quero mais uma vez parabenizar o ilustre e
dinâmico Prefeito de Duque de Caxias Washington
Reis pelo seu espírito arrojado e por sua competente
atuação, sempre em busca de melhores condições de
vida para o povo de Duque de Caxias.

Meus cumprimentos ao Secretario de Saúde Or.
Oscar Berro e ao Prefeito Washington Reis por mais
essa vitória.

Solicito à Presidência que este pronunciamento
seja veiculado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

-------------------------~-------------------~~.........~~~; ...
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o SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Papa BHnto XVI entrou na luta em defesa da
vida, cobrando uma ação concreta da CNBB contra a
legalização do çlborto no Brasil. Bento XVI declarou
guerra aos projetos legislativos que propõem a legali
zação do aborto no Brasil.

Em audiência com a cúpula da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil - CNBB, no dia 17 de no
vembro, no Vaticano, o pontífice pediu o empenho do
clero brasileiro para convencer os Parlamentares a re
jeitarem a proposta. No encontro, a comitiva da CNBB
convidou o Santo Padre a estender sua visita ao Brasil,
marcada para 2007 e, por enquanto, restrita à cidade
de Aparecida do Norte, São Paulo.

Dom Odilo Scherer, Secretário-Geral da CNBB e
bispo auxiliar daarquidiocesede São Paulo, disse que
Joseph Ratzingm dernonstrou profundo conhecimento
sobre os projetos de legalização do aborto no Brasil.
Ao ouvir detalhes sobre as propostas que tramitam no
Congresso, o Papa teria condenado especialmente o
argumento de que a interrupção voluntáriada gravidez
é um direito da mulher;

Em matéría de Rodrigo Werneck, publicada no
Correio Braziliense, Dom Odilo Scherer afirma:

"O Papa Bento XVI nos perguntou deta
lhes dos projetos em tramitação e achou grave
a liberal:;:ão geral, sobretudo sob o pretexto de
ser um direito da mulher. Ele estranhou essa
impostação como um direito universal".

Como resposta à convocação ahtiaborto de Ben
to XVI, os reprosentantes da CNBB falaram sobre a
estratégia da Igreja Católica no Brasil para conquistar
a opinião pública:

"Apresentamos a nossa estratégia de le
vantar a voz, de levar a população à reflexão
e de a~Jir junto aos Parlamentares, para que
eles tenham noção de suas responsabilidades.
Vamos mobilizar quem é a favor da vida".

Dom Odilo Scherer considera que háarmadilhas
no discurso de quem defende o aborto:

"É: um erro contrapor o direito da mãe ao
do filho. Precisamos reafirmar que, antes mes
mo de nascer, o bebê é um ser humano".

O Papa Bento XVI já havia se posicionado pu
blicamente, nesta mesma semana, na luta contra o
aborto na Itália. Na quarta-feira, durante a audiência
geral na Praça São Pedro, ele elogiou o grupo italiano
antiaborto Movimento pela Vida. Disse que suas ações
escrevem "páginas de esperança "para a humanidade.
O país enfrenta uma polêmica sobre a venda da pílu-

la abortiva RU-486 na Itália. O remédio é considerado
entorpecente na França.

A CNBB já externou a posição da Igreja Católica
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em carta en
caminhada há 2 meses e em audiência concedida no
Palácio do Planalto. A proposta de descriminalizar a
interrupção de gravidez é defendida abertamente pela
Secretária Especial de Política para Mulheres, Nilcéia
Freire. O relatório final com a regulamentação da pro
posta para rever as punições legais para o aborto no
País foi entregue pelo Governo à Câmara dos Depu
tados no final de setembro.

"Não podemos aceitar o aborto': diz cardeal Ge
raldo Majella Agnelo, após ser recebido por Bento XVI
em audiência no Vaticano. Na entrevista à emissora
pontifícia, o presidente da CNBB disse:

"Quando a gente fala, por exemplo, que
toda criatura humanatem início desde a con
cepção até a morte natUral, e portanto exclu
ímos qualquer interferência na concepção ou
na gestação até o momento do nascimento,
não pode haver nenhUma interrupção procu
radada parte htunana.

Nós temos que respeitar aquele novo
ser que está ali crescendo porque é um ser
humano dêsde a cbncepção até a morte na
tural, e que portanto é uma pessoa, deve ser
observada.

Daí, portanto; não podemos aceitar o
aborto, e também não podemos adiantar a
conclusão desta viela neste mundo, seja de
pessoa adulta, s~ja de uma pessoa doente,
enfim, em qualquer situação que seja, em que
ela sofra, esteja sofrendo, não se pode tam
bém interromper a)jida humana".

"Temos agor~ Ó projeto de lei do aborto
que está aítramitahdo na Câmara que, diga
mos, a idéia é despenalizar o aborto. Não mais
considerar oa/;)orto crime, mas na verdade é
legalizar o aborto de maneira ampla", afirma
Dom Odilo Scherer.

Sobre este aspecto, seg undo informa o jornal
Correio Braziliense, o Secretário-Geral da CNBB disse
que na audiência dessa quinta-feira aos bispos brasi
leiros Bento XVI demonstrou profundo conhecimento
sobre os projetos de legalização do aborto no Brasil,
acrescentando ainda:

"0 Papa Bento XVI nos perguntou deta
lhes dos projetos em tramitação e achou grave
a liberação geral, sobretudo sob o pretexto de
ser um direito da mulher".
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Dom Odilo afirmou, segundo o Jornal de Brasí
lia, que deve acontecer no Brasil uma mobilização dos
que são a favor da vida. Ele considera que há arma
dilhas no discurso de quem defende o aborto. "É um
erro contrapor o direito da mãe ao do filho. Precisamos
reafirmar que, antes mesmo de nascer, o bebê é um
ser humano': disse.

Em nota intitulada O direito de nascer, divulgada
pela CNBB em virtude das iniciativas no Congresso Bra
sileiro de se legalizar o aborto, a Igreja no Brasil diz:

"O Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, pre
tende conceder a toda mulher o "direito" de in
terromper voluntariamente sua gravidez".

Segundo o episcopado:

''Trata-se de um ataque frontal ao direito
básico de todo ser humano: o direito de nascer.
Esta violação atinge os demais direitos huma
nos, provoca o desmoronamento da ordem
social e jurídica e abre espaço para inúmeros
desmandos morais".

Afirmam os bispos:

É urgente, fundamentado em sólidos
dados científicos, repetir que a vida humana
começa com a fecundação, a partir da qual o
ser humano possui patrimônio genético e sis
tema imunológico próprios e se desenvolve de
modo coordenado, progressivo e contínuo. A
vida humana deve ser respeitada e defendi
da desde o começo de sua existência até a
morte natural."

Para a CNBB:
"Não é, portanto, admissível que uma proposta

de lei ouse permitir a eliminação de um ser humano
inocente e indefeso. Torna-se incoerente o discurso
sobre direitos humanos, pois, entra se em contradição
ao defender outros direitos, negando o direito primor
dial de nascer e viver".

Na audiência geral com os peregrinos essa quar
ta-feira, no Vaticano, Bento XVI agradeceu o trabalho
dos Movimentos Pró-Vida, em particular pela obra de
prevenção ao aborto através da ajuda às mulheres e
suas famílias.

Ao somar-se à luta contra o aborto, o pontífice,
ao receber os delegados do Movimento para a Vida
na Itália, agradeceu "pela valente atividade orientada
a promover e defender o direito à vida e a dignidade
de toda pessoa humana desde sua concepção até sua
morte natural".

E completou:

"Ao comprometer-vos na prevenção do
aborto, com uma atenta ação de apoio às mu-

Iheres e às famílias ajudais a escrever páginas
de esperança para o futuro da humanidade,
proclamando de maneira concreta o Evange
lho da vida".

Sr. Presidente, o apelo do Papa a favor da vida
já está mobilizando vários segmentos da sociedade e
encontrará, com certeza apoio nesta Casa para não
permitir a legalização do aborto.

Tenho dito.
OSR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
último mês de agosto vim a plenário para ressaltar a
necessidade de analisarmos a atual conjuntura, bus
cando instrumentos e reformas que pudessem corri
gir o sistema político e administrativo de nosso País,
impedindo que esse câncer chamado corrupção, que
infectou nossa Administração Pública há décadas e
governos anteriores, continue a assolar o Brasil, im
pedindo o progresso, e fazendo com que o dinheiro
público escorra em favor de criminosos e empresários
traudadores.

Hoje, venho aqui destacar, com lamento, uma si
tuação de corrupção generalizada que vem ocorrendo
no Estado da Paraíba, certamente repetida em várias
localidades da Federação. São centenas de trabalha
dores que estão sendo ludibriados por empresas e
construtoras laranjas, utilizadas para participação em
projetos licitatórios meramente formais e fraudulentos,
combinados para garantir interesses na realização de
obras capitaneadas por recursos federais enviados
aos Municípios e Estados.

A imaginação e má-fé dos corruptos, aliada aos
precários e falhos instrumentos de fiscaliza9ão, têm
causado prejuízos incalculáveis ao Erário. E preciso
concentrarmos esforços na busca de elementos que
ajudem a modernizar a legislação, para impedir a mal
versação do dinheiro público que vem ocorrendo siste
maticamente por meio das fraudes licitatórias.

Visando ampliar um instrumento de controle, já
previsto no âmbito federal, apresentamos projeto de
Lei que altera a Lei nº 8.666/93, exigindo que o pare
cer jurídico emitido sobre a licitação, previsto no arti
go 38 da citada lei, seja assinado, necessariamente,
por procurador ou assessor jurídico ocupante de car
go efetivo.

A garantia da efetividade e ocupação de um car
go provido por concurso público, acreditamos, permiti
rá que o servidor responsável pelo parecer possa ter
independência para obstaculizar fraudes licitatórias,
exigir a complementação de procedimentos e respei
to à legalidade.

Essa experiência tem ocorrido de forma exitosa no
âmbito federal, onde a AGU, enquanto corpo funcional

----------------------_.........."-"'"'""~~-~~'\>.._-,---------- -- ~--
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autônomo, atua no seio dos Ministérios, analisando e
corrigindo falhas em processos licitatórios, pugnando
pela legalidade dle forma preventiva.

Embora não seja factível a criação de órgãos de
tal monta em pequEmos Municípios, acreditamos que
a obrigatoriedade de análise dos processos licitatórios
por procuradore:;; ou assessores jurídicos concursa
dos, exercentes de cargo efetivo, combaterá a formu
lação de fraudes no procedimentolicitatório. Ademais,
a medida gerará emprego, pois exigirá a contratação
de profissionais da área jurídica e corpo técnico para
apoio dessas atividades.

Em outros momentos, já alertei da necessida
de de aperfeiçoarmos a legislação pátria, invocando
a necessidade de que as instituições e órgãos públi
cos, como a Controladoria Geral da União, Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, a Advocacia da
União, Tribuna.is de Contas da União e dos Estados,
Ministério Público ~ •. Magistratura, entre outros, apre
sentem propostas para o aprimoramento do sistema de
controle dos gastos públicos, pois só assim poderemos
dar cabo deste câncer que corrói a. receita pública de
nossos Estadosety1llnicípios.

Enquanto não surgem tais idéias esoluções, farei
minha parte, apresentando sugestões para melhoria
da legislaçãocom(.J,$ténte, de form~ a garantir a mora
lidade e legalidélde no tratO da coisa pública.

Era oquetinhk a dizer.
O SR. PE[)RdFERNANDES (PTB-MA. Sem re

visão do orador.) -Sr. Presidente, quero solidarizar-me
com o Ministro Ma.rci6 Fortes, a quem conheço de vá
rios Ministérios ha9ualidade de Secretário-Executivo
e, agora, MiriistmdásGidades. Eu, que faço parte da
Comissão deDésénvolvimento Urbano há 7 anos, sei
lidar não só com ias, pessoas que estavam na Secretaria
de Desenvolvi.mento l:Jrbaho, como no Ministério das
Cidades etenho ódevere obrigação de reconhecer a
eficiênCia,o proIissil:>nalismo e a competência que de
senvolve o Ministr0Márcid Fbrtes áfrente do órgão.

Foram irijusta~ as palavras fortes do 'Líder José
Carlos AlelUia, pessoa que também reputo uma das
mais equilibracla.!3:desta Casa. Não concordo com
S.Exa. O Mihistro Márcio Fortes é um excelente Minis
tro. Agora, S.Exa.8ao pode proibir que alguém vá ao
seu Ministério. Flecébe a todos nós com dedicação e
delicadeza,e não t~m feito máis porque o contingen
ciartlento é muito forte neste Governo, todos sabemos
disso. S.Eia.e um Ministro de retidão ímpar.

Muito obrigado,
O SRL.EODEGAR TISCOSKI (PP-SC. Pronun

cia o seguinte di~cllrso.) - Sr. Presidente Adelor Vieira,
Sras. e Srs. [)eputatlos, nos dias 27 e 28 de setembro
do ano corrente, aG:onfederação Nacional dos Municí-

pios esteve aqui no Congresso Nacional apresentando
a pauta municipalista. Alguns dias antes, essa pauta
era apresentada em reunião na cidade de Blumenau,
no meu Estado de Santa Catarina, quando então rea
firmei meu compromisso de lutar em prol dos Municí
pios. Na ocasião, um dos pleitos dapauta municipalista
era a isenção de IPI para máquinas e equipamentos
de uso das prefeituras.

Corroborando com o compromisso há muito as
sumido, hoje estou dando entrada nesta Casa a um
projeto de lei que visa à isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI- para os Municípios
brasileiros, com até 100 mil habiténtes, quando da
aquisição de determinadas máquina.s e equipamentos
pelas prefeituras.

O presente projeto de lei pretende desonerar do
IPI os veículos alocados às atividades específicas de
saúde, educação, agricultura e obras, compensando,
de certa maneira, os Municípios pela ausência de no
vos recUrsos e permitindo que possam melhor exercer
suaslatribuições constitucionais. A ·rnaioria dos iMuni
cípios estáccim a frota sucateadae os equiparrientos
ineficientes, s'emcondições de prestar os serv'içós que
a sociedade exige l3 merece.

,Cabe aosMunicípios organizar e prestar os ser
viços pÚblicos de interesse local, assim entendidos
aqueles indispensáveis .ao funcionamento de nossas
cidadês. b dito popular é naturalmente preciso ao de
c1ára:rque"o'indivíduo vive noMunicípio".

,Saúde publica, transportes, educação básica e
mélnlJt~nçãoâevias públicas são algumas das áreas
deatuaç~od(hórgãos municipais, de forma isolada ou
emq~9pera9ãocorn.os clemais entes federativos. Em
cont~a:pal-:til:lai, êdntam coma arrec'adação de impostos
d~,lT)én9r .~xpre~ão,emtermo~financeiros, como o
IPJU,o ISSeoldetra~smisSãointer vivos, além das
pa'rticipéi~Ões.dosfundos ,constitucionais.

,Ocorreqw~taispafticipaçoe~ não têm acompa
nnado o ~l:Imerito~acarga tributári,a verificada na es
fera fêdéral,Ú~a vezqué, ao onerar as contribuições,
a Uniãon~orepassaesses recursos para os demais
ente~ feâ~rativok. ,

•Estudopu~>Iicadopelo Instituto Brasileiro de Ad
ministraçào 'Muhicipal- IBAM, de lavra de François
E. J. De Breimieker, intitulado A Receita Tributária
dos MuniCípios Brasileiros em 2004, aponta que "em
2004 ás receitas tributárias representavam 17,5% da
receita orçamentáfia municipal, demonstrando que
"(...) a participação dareceitatribLltáiia em relação à
receita orçamentária se eleva à medida que aumenta
o porte demogratico dos Municípios. Este fato mostra
que existe uma forte concentração da receita tributária
nos Municípiósde maior porte demográfico, que são
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aqueles mais urbanos. Estes poucos Municípios, com
população superior a 200 mil habitantes, concentram
nada menos que 72,8% de toda a receita tributária do
conjunto dos Municípios do País. Em oposição, verifica
se que 71 ,8% dos Municípios, que possuem população
abaixo de 20 mil habitantes, detém apenas 4,4% do
total da receita tributária do conjunto dos Municípios
brasileiros".

Ao concluir, afirma o autor que "...0 atual sistema
tributário leva a esta situação, e, infelizmente, não se
vislumbra uma perspectiva diferente, mesmo que se
promova uma profunda alteração do sistema tributário
nacional, vez que o grande problema desses Municí
pios é, além da relativamente pequena quantidade de
contribuintes, a sua incapacidade contributiva, devido
não apenas à enorme desigualdade na distribuição
da renda de sua população, mas também da enorme
concentração de pobreza nestes Municípios."

Assim, senhores, faz-se necessário que nós,
membros desta Casa, demos nossa parcela de contri
buição para, se não equacionar, pelo menos minimizar
essa disparidade.

Pela oportunidade e alcance social, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação des
te projeto de lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Deputado

Leodegar Tiscoski, esta Presidência se associa tam
bém à manifestação de V. Exa. e determina o registro
nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra à Sra. Deputada Socorro Gomes.

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB-PA. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ainda mobilizada pela aprovação do ig
nominioso relatório da CPMI da terra que transforma
grileiro, assassino e mafioso em produtor rural e os
movimentos sociais e os trabalhadores em terrorista,
venho a este plenário me reportar ao julgamento dos
assassinos da Irmã Dorothy Stang.

Trata-se de mais um episódio na história de vio
lência contra os trabalhadores e seus aliados que man
cha de sangue a terra do Estado do Pará.

Esta semana se inicia o julgamento dos acu
sados do assassinato da Irmã Dorothy Mae Stang,
ocorrido no início do ano na chamada "terra do meio",
Município de Anapu, no oeste do Pará. Os primeiros
a sentar no banco dos réus serão os já confessos pis
toleiros Rayfran das Neves Sales e Clodoaldo Batista
que poderão pegar até 30 anos de prisão por crime de
homicídio duplamente qualificado. Em seguida irão a
julgamento os fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura

e Regivaldo Pereira Galvão, os mandantes, e Amair
Feijolí da Cunha, intermediário do crime.

Dorothy Mae Stang, missionária católica, tinha
73 anos quando foi barbaramente atingida pelas ba
Ias da intolerância, em 12 de fevereiro deste ano, en
quanto caminhava com 2 trabalhadores rurais em di
reção a uma reunião do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável Esperança, localizado a 40Km da sede
do Município.

A missionária, desde 1997, quando se integrou à
luta dos trabalhadores da região, enfrentava ameaças
a sua vida. Situação essa reiteradamente informada
aos órgãos de segurança pública que foram incapazes,
no entanto, de lhe dar a proteção necessária. Dorothy
Stang, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi víti
ma de um consórcio, um conluio, que planejou, rateou
e financiou o seu assassinato. Sua vida custou aos
mandantes a bagatela de R$50 mil.

Se a morte de uma missionária cristã e estran
geira, articulada com importantes lideranças nacionais
e até internacionais, prêmio de Direitos Humanos da
OAB-Pará, é planejada e executada sem o menor re
ceio, o que dizer da segurança dos trabalhadores rurais.
Nas últimas décadas, 772 lideranças de trabalhadores
foram assassinadas, assassinato seletivo, implantando
o terror, a intimidação a todos os famélicos que lutam
por um pedaço de chão. A repugnante impunidade
que reina nos rincões do nosso País é a mãe de toda
essa violência.

O cenário da violência, a chamada "terra do meio",
senhoras e senhores, constituída por Municípios como
São Félix do Xingu e Altamira, tem já os seus detalhes
sobejamente conhecidos. Na própria CPMI da Terra,
os Deputados e Senadores tiveram oportunidade de
conhecer os movimentos de grileiros, fazendeiros,
narcotraficantes e pistoleiros que infernizam aquela
região. A infâmia do trabalho escravo, o desmatamento
irregular e predatório, o assassinato de aluguel foram e
são práticas comuns, que agridem a nossa consciência
humanitária. A ausência do Estado, do Poder Público,
é terreno fértil para a perpetuação de todas essas ini
qüidades e o avanço do crime organizado.

As quadrilhas que atuam na "terra do meio", Sras.
e Srs. Deputados, especializadas na grilagem de terras
públicas e na pistolagem, são equipadas com armas e
jagunços prontos para obedecerem aos mandos de inti
midação, expulsão e eliminação de colonos e lideranças
rurais. Sabemos ainda da participação nesses esque
mas de agentes públicos, que legitimam a grilagem e
concedem financiamento público aos malfeitores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, semana
passada, estive nesta tribuna para protestar contra a

,--------------------------------',
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aprovação do relatório esdrúxulo e enganoso da CPMI
da Terra, já conhecido como "o relatório do ódio".

Gostaria de perguntar a V.Exas. quem são os
verdadeiros terroristas da terra? Irmã Dorothy, que,
com a sua firmeza e sorrisos constantes, batalhava
pelo sagrado direito de uma vida digna para os povos
da floresta, ou os seus algozes que, como lobos no
covil, estabeleceram e concretizaram uma sentença
de morte, trama.ndo-a em seus sórdidos detalhes e
negociando o preço de uma vida humana.

Quem pratiea o "ato hediondo"? O trabalhador que,
em um país com amaior concentração fundiária do planeta,
ocupa um pedaço. de terra para dela tirar o seu sustento e
o de sua família ou o cidadão que contrata trabalhadores,
não Ilhes paga o salário, e que sob a vigilância de pistolei
ros submete-os a toda sorte de humilhação e intimidação,
sonegando-Ihesinclusive o direito deir e vir?

Há pessoas que chegarria afirmar que têm 6 a
7 milhões de hectares de terras, e não têm o título. Ao
mesmo tempo vem essa chicana, essa ignomínia de
a CPI dizer que OCUlparterras .assaltadas é crime, é
ato hediondo. HEldiohdos sãoa~ invasões e os saques
que os grandes fazéndeiros - não todos, mas a sua
maioria - estão fazendo ao patrimônio público.

Ao invés dêqueter incriminar os movimentos
sociais, Sras.e:Srs~Deputados, deveríamos nos em
penhar na busca de alternativas para implementação
da reforma agrária nesté País.

Solicito ao Governo, ao,presidente Lula, que pro
mova o retorno dáslerras publicas no norte do Bra
sil, especialmente nó Pará, que foram saqueadas por
grandes latifundiários, que assaltaram o patrimônio
público, aos que,'nãp têrha~ropriedade.

Era o quet,inha adizer:
O SR. CAFU.;q~,$ANTANA (PT-RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Pl"esidehte,ISras. e'Srs. Parlamenta
res, primeirament~ Iquero' saudar o Deputado Simão
Sessim. que anlál'lhãtompletará 70 anos de idade.
Simão Sessim én'iotivo de orgulho paranós, do Rio de

, '

janeiro. Sinto-me cOmo seu filho, pois ele me acolheu
nesta Casa desde o meu primeiro mandato. Deputado
Simão Sessim, espero que Você viya mais 70 anos
e que continue sendo o com'panheiro de sempre da
Baixada Fluminénse.

Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, dia 9, fa
remos uma grahd~ 'P'asseat':l no Rio de Janeiro, pela
refinaria em Itagt!láí.Convocamos a população da Zona
Oeste e da Bai)(~d~'Fluminensea comparecer às 11 h
na Candelária. Vamos convencer a PETROBRAS a le
var a refinaria dl3Rib de Janeiro paraltaguaí. O povo
da Zona Oeste!me~ece; o povo da Baixada merece.
Estaremos juntos !nessa luta.

Obrigado.

a SA. DA. HELENa (PSC-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, che
garam as chuvas em praticamente todo o território
nacional e com elas as epidemias. No mundo elas
sempre ocorrem durante o verão ou imediatamente
após períodos chuvosos, isto porque o aumento da
umidade relativa no ar, bem como o acúmulo de água
parada facilita a proliferação de bactérias e o desen
volvimento de vetores, notadamente da dengue e da
febre amarela.

No caso específico da dengue, trata-se de do
ença infecciosa causada por umarbovírus. Sua ocor
rência se dá nas áreas tropicais e subtropicais do
mundo, inclusive no Brasil, entretanto está se expan
dindo rapidamente, havendo perspectivas de que nos
próximos anos a transmissão aumente por todas as
áreas tropicais.

No Brasil o agente transmissor da dengue é o
Aedes aegypti, .. um mosquito pequeno, delgado e es
curo, que possui hábitos diurnos e vive dentro ou nas
proximidades das habitações .urbanas. Sua reprodução
ocorre em locáisdeàgl.la parada, como lagos, poças
de água e ág~a contida em garrafas,. vasos, pneus
velhos jogados em quintais.

Após ulTlperíodo de incubação de alguns dias,
a doença manifesta-se desencadeando febre súbita,
acompanhadadefortedores musculares e nas articu
lações ó~seas,daío nome popular de "quebra-ossos",
como sl;lrgiméntb derrlanchas avermelhadas.

O Aéâesaegyptiatualmenteestápresente em
cerca de.,3.609municípi9S.brasileiros. O, único modo
possível de,e~itara intro~uçaode novo tipo do vírus
da dengue é a eliminaç~o dos transmissores. É im
portanteaest~tarqueo Aédesaegyptitambém pode
transmitir' afetlre amarela.

Éirilp0rt~nte distinguir dengue clássica da he
morrágica, qu€,játém ,relatos de óbitos no Rio de Ja
neiro ee~tá8rp~.avel'hlente ligada a um: mecanismo
imunoló'gico.Ainda,nãÓ existem vacinas' disponíveis
contra aâen9:ue, ernb6ra ~s pesquisas 'estejam em
fase aV9~çad~.Uma pessoa não transmite dengue
diretaméntepàra oUtra"para que isso ocorra é neces
sário que'omOl:>quito piqué' uma pessoa infectada e,
após o vírustéfse mulllpli'cél.do, p'ique outra que ainda
não teve a doéhça.

A dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que de 50 a 100 milhões de pessoas
se infectem anualmente em mais de 100 países, com
550 mil internações e 20 mil óbitos. A reestruturação
do Programa de Erradicação do Aedes aegypti, com
algumas mudanças em relação ao modelo de sua im
plantação, pretende dar mais segurança à população,
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isto porque a erradicação do mosquito, a curto prazo,
é quase impossível.

Está de parabéns o Ministério da Saúde, na pes
soa do Ministro Saraiva Felipe, por essa reestruturação.
Esperamos que os recursos cheguem aos Municípios
para que toda programação seja posta em prática em
benefício de nossa população.

Parabenizo o Prefeito Washington Reis, de Duque
de Caxias, por ter preparado a cidade para combater a
doença e por ter firmado convênio para a construção
do Hospital Municipal Moacir do Carmo, sonho duque
caxiense de 50 anos.

Parabéns aos Deputados que trabalham dia e
noite em defesa dos Municípios brasileiros!

Era que tinha a dizer.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não se pode negar que o Governo Federal vem
buscando iniciativas para reduzir, de forma decisiva,
a fome e a miséria no Brasil. O Programa Fome Zero,
criado pelo Presidente Lula, parece se inspirar nas
palavras da filósofa da fome, Simone Weil. Dizia ela:
"Só existe na terra uma coisa que importa, fazer uma
revolução que dê comida a todos".

Éo maior e mais corajoso programa de transferên
cia de renda da história do Brasil. Em 2005, o Governo
do Presidente Lula investirá R$6,5 bilhões, com o que
estará atendendo a 8 milhões e 700 mil famílias, o que
corresponde a cerca de 40 milhões de brasileiros, com
um repasse médio por família de R$66,53. O Governo
anterior investia, até 2002, em diversos programas de
transferência de renda um total de R$2,2 bilhões.

E esse programa ainda contribui para a diminui
ção da evasão escolar, pois a família. para receber o
benefício, tem de assegurar que as crianças freqüen
tem pelo menos 85% dos dias letivos.

Se houver gestante na família beneficiária, ela
deve freqüentar os serviços de assistência pré-natal
até o parto. O pós-parto, assim como o acompanha
mento do crescimento e desenvolvimento da criança,
além da vacinação dos menores de 7 anos de idade,
devem ser também observados.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do
micílios (PNAD), analisados pelo pesquisador Marcelo
Neri, da Fundação Getúlio Vargas, atestam que a mi
séria caiu 8% em 2004, no Brasil, com uma redução
de 2,6 milhões no número de pessoas na miséria. Se
gundo aquele pesquisaL.x, essa queda foi muito maior
do que aquela que ocorreria simplesmente com o au
mento da renda, entre 2003 e 2004, pois uma fatia de
dois terços da redução da miséria em 2004 deveu-se
a um fenômeno que não ocorria de forma consistente

no Brasil desde os anos 60: a melhoria da distribuição
de renda.

É, portanto, fundamental ter clareza sobre essa
absurda concentração de renda que tornou o Brasil,
socialmente, um dos países mais injustos do mundo, e
ver que, por parte do Governo, está havendo vontade de
mudar esse quadro. A política de distribuição de renda
do Governo Lula, como mostra a FGV, está reduzindo
a miséria no País. É preciso enxergar isso.

Ao lado do repasse direto de recursos, o Go
verno Federal reforça políticas como o Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Depois de vários anos com os valores congelados em
R$2,4 bilhões e o número de contratos não passando
de 900 mil, o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar avançou e atingiu 1 milhão
e 700 mil contratos, liberando R$6,1 bilhões para a
safra 2004/2005. Para 2005/2006, o valor já chega a
9 bilhões de reais. O PRONAF tem levado o crédito
às regiões mais pobres, contribuindo para a redução
das desigualdades das famílias no campo, uma vez
que está presente, hoje, em todos os Estados, e co
bre 95,5% do território nacional. A agricultura familiar
já é responsável por 60% dos alimentos consumidos
pelos brasileiros, sendo um setor estratégico para o
desenvolvimento do País pela oportunidade de gerar
emprego, ocupação, renda e comida.

A cada 5 quilos de alimentos consumidos no Bra
sil, 3 foram produzidos pela agricultura familiar. O setor
responde por 84% da produção nacional de mandioca,
67% de feijão, 58% de suínos e frangos, 49% de milho
e 31 % de arroz. A agricultura familiar é responsável
por importante fatia da economia nacional, correspon
dendo a 10,1 % do Produto Interno Bruto de 2003, ou
R$156,6 bilhões. O crescimento em relação a 2002 foi
de 9,37%. A agricultura familiar emprega mais de 13
milhões de pessoas em todo o Brasil.

E um dos objetivos do Fome Zero - agrega vários
programas e ações sociais do Governo Lula - é criar
as condições para o desenvolvimento sustentado nos
Municípios onde é implantado, valorizando a produção
da agricultura familiar. Os produtos são comprados
pelo Governo e destinados à população, em forma de
cestas de alimentos. Nos 2 primeiros anos da gestão
Lula, segundo balanço do Ministério do Desenvolvi
mento Social e Combate à Fome, cerca de 110 mil
agricultores de 1.200 Municípios foram beneficiados,
em um investimento de R$250 milhões. A ação está
sob responsabilidade do Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar (PAA).

Estima-se que apenas o sistema de compra de
775 mil litros diários de leite dos pequenos produto-

---------------------------..._--------------~._--"-
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res seja responsável pela preservação e criação de
12 mil empregos.

Cada Estado é responsável por escolher os be
neficiários dos programas - tanto os produtores quanto
as famílias.

O Governo investiu em restaurantes populares,
nos últimos 2 anos, mais de R$23 milhões. Os recur
sos foram repassados para a construção e aquisição
de equipamentos de 29 restaurantes populares que
servem refeições por valores que variam entre R$1 ,00
e R$2,aO.

Sob responsabilidade do Ministério da Educação
(MEC), o Programa Nacional de Alimentação Escolar
é o maior do gênero no mundo. Em 2004, 37 milhÕes
e aoo mil pessoas receberam o benefício, num total
de investimento de R$1 ,025 bilhão.

O Programa atende a creches, pré-escolas, en
sino fundamental e comunidades indígenas.

Relatório feito pela FIAN Ihternacional- Rede de
Ação e Informação pelo Direito a se Alimentar e pela
Via Campesina aponta que o Fome Zero vem se tor~

nando referência mundial no combate à fome devido à
abrangência, à sistematicidade e ao caráter estrutural
das ações previstas no projeto.

Fica assim, Sr. Presidente, muito claro o caráter
revoluCionário do Governo Lula ao adotar o Combate
à Fome como uma política de todos os dias.

Parabéns ~:io Presidente Lula por esse programa
de distribuição de renda.

O Fome zéro está chegando a milhões de bra
sileiros.

Obrigado.
O SR. ADj~O PRETTO (PT-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, .eu
gostaríade lembrar ao povo brasileiro que o ex-Gover
nadordo Rio Grande do Sul Antonio Britto - que erado
PMDB e hoje está filiado ao PPS -, quando governou o
Estado, levou palra lá a fábrica da General Motors eda
Ford, concedendo-lhe enormes incentivos. Mas, quan
do o Governador Olívio Dutra assumiu, a Ford ainda
não e~tava instalada. Então, o Governador chamou a
empresa para uma negociação, porque o Estado Ilão
podia conceder-lhe incentivos que ultrapassam R$300
milhões. Aempresa então resolveu instalar-se na Bahia.
Por isso, Olívio Dutra ficou conhecido no Brasil como
o Governador que expulsou uma empresa que gera
ria empregos no Rio Grande do Sul, e Antonio Britto,
que havia levado a empresa ao noSso Estado, como
o salvador daP;~tria.

Pois saibam V. Exas. que hoje Antonio Britto é o
Diretor-Presidente da Azaléia, uma indústria de calça
dos que agora se muda para o Nordeste, desempre-

gando com isso mais de aoo pessoas no Rio Grande
do Sul, e na véspera do Natal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
pronunciamento, venho oferecer minha solidariedade
a esses mais de 800 trabalhadores demitidos pela In
dústria Azaléia, que fechou suas portas no Município
de São Sebastião do Caí, Estado do Rio Grande do
Sul. Causa-nos muita surpresa o fato de que ainda
este ano a Azaléia inaugurará duas unidades no Es
tado de Sergipe. O Diretor-Presidente dessa indús
tria, o ex-Governador do Rio Grande do Sul Antonio
Britto, ex-integrante do PMDB, alega que em Sergipe
a empresa receberá maiores incentivos fiscais, além
de terreno, infra-estrutura e redução do imposto sobre
circulação de mercadorias.

Quanta ironia! Britto, quando foi Governador do
Rio Grande do Sul, foi muito generoso com as gran
desempresas, e graças a enormes incentivos fiscais
trouxe aGM .para o Estado. Hoje o nosso Estado não
serve mais para sel1sprojetos; por isso, fecha a fábrica
daAzaléia;gerahdo desemprego e desespero para os
trabalhadores e suas famílias, num grande desrespeito

, à população gaúcha.
O ex"Governador Olívio Dutra ficou conhecido

no Brasil inteiro por ter"mandado embora a Ford".
Os incentivos fiscais constantes no contrato, como já
dissemos, 'beiravam os R$300 'milhões, recursos es
ses que o Estado hão possuía; a Ford, chamada para
negociar, não aseitou renegociar esses valores e foi
instalar-se na Bahia.

.O Governol Olívio Dutra investiu nas pequenas
e microempresas, .na agricultura familiar, gerando mi
lhares de empregOs diretos e indiretos, e no desen
volvilnento regionElI, aproveitando as potencialidades
de cada regiã0:

:0 grande argumento da campanha de Rigotto
para 'Goverhador do Estado foi' o de que Olívio havia
"mandad() embora a Ford".iAgora, esperamos que o
G'overnádM faç~ algum mdvimento em favor desses
trab~lhadci~es ql!Jena vesRera: de Natal ficaram de
sempregadbs.

A Iridústria Azaléia re?pondeu no ano passado
por40%dorec()lhimento do .ICfv1S no Município de São
Sebastião do Caí.Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, seufechamentonãd resultará somente em
800 empregos a menos no Município de São Sebas
tião do Caí. O impacto do f~chamentodessa indústria
será sentido no Vale do Sapateiro e em todo o Estado
do RIO Grande do Sul.

Esperamos que a partir das próximas eleições
possamos retomar o desenvolvimento integrado e in
tegrador do Estado do Rio Grande do Sul e acabar
com.a estagnação, o desemprego e a violência que,
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infelizmente, hoje fazem parte do dia-a-dia da popu
lação gaúcha.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja divulgado pelos meios de comunicação e no pro
grama A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, nos debates que acompanhamos neste plenário,
julgo ser também de fundamental importância os pro
nunciamentos e proposições que se referem ao com
bate à violência de que as mulheres são vitimas.

Somos testemunhas das mobilizações populares
que se manifestam, em que sindicatos, organizações
sociais e personalidades públicas expressam suas
opiniões na tentativa de construir práticas cotidianas
que afastem dos lares brasileiros essa prática covar
de e aviltante.

Posiciono-me aqui, Sr. Presidente, na condição de
apoiadora do projeto de lei, ainda em tramitação nes
ta Casa, que cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal, e dá outras
providências, o qual deve ser tratado com todo carinho
e minunciosa atenção por este Plenário.

Sr. Presidente, a violência doméstica, também
conhecida como violência intrafamiliar, é um proble
ma social de grande dimensão que afeta toda a so
ciedade. Atinge, de forma continuada, especialmente
crianças, adolescentes, mulheres e idosos e pode ser
conceituada como toda ação ou omissão que prejudi
que o bem-estar, a integridade física, psicológica ou
a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de
outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou
fora de casa por algum membro da família, incluindo
pessoas que passam a assumir função parental, ain
da que sem laços de consangüinidade, e em relação
de poder à outra.

A violência contra a mulher é construída histórica
e culturalmente por meio de atitudes que representam
instrumentos de poder para manter as desigualdades.
Por mais absurdo que seja, a violência doméstica contra
a mulher é totalmente democrática, atingindo indistin
tamente mulheres de todas as classes e níveis sociais.
Infelizmente perdura uma idéia de que as mulheres são
um grupo homogêneo e, por isso, sofrem a violência
da mesma forma. Esse equívoco precisa mudar.

Sabemos que as mulheres possuem experiên
cias de vida diferenciadas, em virtude de pertencerem
a classes sociais, etnias e faixas etárias diferentes. A
natureza da violência que atinge a mulher varia de
acordo com a maior ou menor exclusão de garantias
sociais expressas em sua condição econômica, étnica,

educacional, familiar etc. Para as mulheres negras, a
conjugação de sexismo e racismo tem se constituído
no grande impedimento para o desenvolvimento de
suas potencialidades.

Desde que foram retiradas da África, passaram
por toda sorte de violência: foram estupradas pelos
senhores de engenho; tiveram seus corpos usados
como incubadoras para a geração de outros escravos;
foram impedidas de criar seus filhos, além de serem
acusadas da encarnação de um erotismo exacerbado,
próximo do animalismo. Na violência escravocrata, as
mulheres negras tinham o sofrimento adicional pelo
fato de serem mulheres. Não há, entretanto, história
de submissão na vida dessas mulheres, que sempre
buscaram força na ancestralidade, sempre preconiza
ram a religiosidade e buscavam, mesmo nas condições
adversas, criar formas de uma estrutura familiar.

Apesar de toda a violência, ainda podiam contar
com o amparo, o carinho, o afeto e a cumplicidade do
homem negro, porque ambos acreditavam na possi
bilidade de outro tipo de vida, sem nenhum tipo de
discriminação e opressão. Acreditavam na liberdade
e lutavam, juntos, por ela.

Senhoras e senhores, com a palavra de ordem
que diz "Uma vida sem violência é um direito das mu
lheres", a campanha pelo fim da violência contra as
mulheres foi lançado, ontem, dia 23, nesta Casa.

Quero registrar a indispensável e auspiciosa po
sição do Presidente deste Poder, meu camarada Aldo
Rebelo, assim manifestada: "Mais do que beneficiar as
mulheres, reconhecer os seus direitos e lutar contra o
preconceito, a discriminação e a violência é, acima de
tudo, preservar a democracia e ampliar os horizontes
dessa democracia".

Registro ainda que a Ministra da Secretaria Es
pecial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire,
aproveitando o evento, anunciou a inauguração, dia
25, sexta-feira, da Central de Atendimento à Mulher,
o Ligue 180, em caráter experimental.

É fato concreto, nobres pares, que o Governo tem
buscado viabilizar a implementação de uma política
nacional de enfrentamento à violência contra a mu
lher, por meio da ampliação dos serviços de atenção
às mulheres. A Ministra enfatizou que, com a aprova
ção do projeto de lei, o Brasil terá a primeira legislação
que tratará a violência doméstica contra a mulher em
todas as suas dimensões, no sentido da prevenção,
da proteção à mulher em situação de violência e da
punição dos agressores.

Aproveito a oportunidade para chamar a aten
ção da Casa. Apesar dos vários debates que estão
sendo feitos, é preciso que o Judiciário e o Executivo
estejam atentos ao cumprimento das legislações que
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prevêem punição para toda e qualquer violência física
ou psicológica contra a mulher.

Faço um apelo ao Governo Federal e aos Gover
nos Estaduais no sentido de que destinem no Orçamen
to recursos para que entrem em funcionamento mais
delegacias especializadas em atendimento à mulher
e mais casas de passagem para as mulheres violen
tadas ou agredidas. Esses estabelecimentos ajudam
a combater a violência no País.

Senhoras e senhores, cabe aqui fazer registro
da exposição fotográfica "Uma vida sem violência". A
realidade ali ampliada Com belas fotografias nos emo
cionam, trazem reflexões e nos encorajam na luta.

Estranhamente, na Câmara dos Deputados, em
pleno século 21, uma das fotos recebeu tarja preta
como forma de censura. Ainda bem que esse absur
do foi devidamente contornado, pois é inadmissível
atitudes como essa.

Sr. Presidente, faço aqui um chamamento às
Deputadas.

Companheiras, somos em menor número nesta
Casa. Mas não somos em momento algum, indepen
dentemente da posição política individual, menores no
nosso valor e na nossa disposição em cerrar fileiras em
defesa das mulheres que ainda não têm voz.

Que possamos construir uma pauta única, já que
temos apoio declarado do Presidente.

Muito obrigada.
O SR. POMlPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero chamar a atenção para a continui
dade do drama vivido pelos triticultores brasileiros,
particularmente os produtores do meu Estado do Rio
Grande do Sul. Os triticultores gaúchos praticamente
encerraram a colheita da safra 2005, que será uma
das menores dos últimos anos, e, para complicar,
terá baixa qualidade. Conforme os técnicos, grande
volume do que foi colhido não poderá virar a farinha
que abastece as indústrias de panificação e massas.
E o levantamento efetuado pela EMATERlRS em 291
Municípios aponta uma estimativa de produção de 1,4
milhão de toneladas, o que representa uma queda de
31,74% em relação ao ano passado.

O resultado é fruto do desânimo, causado pelo
preço deprimido, que determinou o recuo de 22,3%
da área plantada, calculada em 874 mil hectares. A
descapitalização, que baixou em 12,1 % o rendimen
to, foi outro fator. A média de produtividade não passa
de 1.610 quilos, por hectare, mas há muita variação,
em fLlnção dos níveis diferenciados de capital de giro
nas propriedades.

Mesmo com a redução geral, as cotações não
reagem. A saca de 60 quilos está sendo vendida por

R$17,79, contra um custo de produção de R$27,65
no Rio Grande do Sul. Segundo os especialistas, o
câmbio tem propiciado importações a preços compen
sadores pela indústria gaúcha. E, além disso, há 300
mil toneladas da safra passada ainda não vendidas.
É uma das piores situações já registradas, em termos
de rentabilidade e perspectivas; o produtor só conti
nua plantando pela esperança de reduzir o custo fixo
e fazer a rotação de cultura - e também porque não
tem opção de inverno.

Logística e frete caro estão entre os itens que
afetam a competitividade, um problema para quem
tem de escoar 700 mil toneladas. Conforme dados da
Secretaria de Comércio Exterior,'de janeiro a 'outu
bro só no Rio Grande do Sul foram importadas 280,6
mil toneladas de trigo da Argentina e do Paraguai, ou
seja, US$36 milhõesdeixaram de ciryularna ~conomia
gaúcha. Um consUltor lembra que em 2004, quando o
câmbio era favorável à exportaçãO, o'Rio Grande em
barcou 1 milhão de toneladas e o preço médio susten
tou-se em R$22,00. Este ,ano l:)aixbu par* R$18,70, e
as dificuldades apontam para um quadro ainda mais
preocupante em 2~06.:aexp~c~éjltiva é d~maior redu
ção da área; plantada na próxima $afra.

Ou.seja~ essa.é uma eultura' que caminha para
a extinção no País, se não forem tomadas medidas
urgentes porparte das autóddades ,do setOr.

Sr. Presid~nte, S~as. eSrs. Dgputado, .aproveito
, , ',', I: I, '; I

o momento para registrar ta'rribém~l!Ie a Sec,retaria de
, .'! ' ':' I. 1,1

Educação do 'Estado do Rio Grflnd~ doSul recebeu
um prêmio peloprojeto,dé combate ao de~perdíciode
energia dese~v()lv.idoeryJparceda:,dom a' Companhia
Estadual de EnergiaElétrica:- CEEE em20 escolas
estaduais, o. Prêmio[)e~faqde em promoção' dos Con
ceitos de EficiênciaEr:)l:~~géticaé l!Irria1das categorias da
quarta edição 'do Prê~nioPR(!)CEL Ç;i8ade'Hiciente em
EnergiaElétriça,1 pror;pqvido emeo~juntolpelo Ir;lstituto
Brasileiro'de Admi~istr~ção,MU~idi~al~IBAM.e pela
ELETROBR.Áls.'1sÓleriiêla'de de premi~çãb ocorreu
durante aIlC6nterênciâ:da~Cidadiesnbúiti'rilo dia 2,
aqui em Brasília: ....

A premiação cOhcjuistada pela experiência gaú
cha e entregue ao Secretário E~tâdualda Educação
José Fortunat! foicriadâ de forma ~special pelojúri do
concurso. De acordo .com os orgahizadorésdo evento,
a qualidade do'trabalho inscrito f6i tão élevada que,
mesmo não se tratando deóigãos I?úblico~rnunicipais,

visados pelo prêmio, a SECe aCl=EE não poderiam
deixar de obter reconhecimento péloseUi projeto.

A iniciativa gaúcha buscou incentivar o uso ra
cional da energia elétrica, tornando maiséficientes os
sistemas de iluminação das escolas" com asubstituição
de 8.055 luminárias, 511 lâmpadas incandescentes,
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66.000 fluorescentes e 8.055 reatores, e com a adi
ção de novos pontos de luz. O esforço, que beneficiou
cerca de 25 mil alunos, resultou em uma redução de
40,71 % no consumo de energia elétrica, o equivalen
te a uma economia de 1.248,50 megawatts por ano.
Convertida em reais, a redução de gastos chega a
R$380 mil por ano.

Homenageado na solenidade, o Secretário de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul José For
tunati, representante do PDT, meu partido, no Gover
no gaúcho, chamou a atenção para o fato de que o
projeto não traz apenas resultados financeiros, mas
ajuda no trabalho pedagógico, com um ambiente mais
iluminado. A parceria incluiu 19 escolas estaduais, e
foi tão bem sucedida que já está sendo implementada
em outras 12 neste ano.

Parabéns ao Secretário Fortunati, à sua equipe
e a todos os diretores, professores, funcionários e alu
nos das escolas homenageadas, que são: o Instituto
de Educação General Flores da Cunha, a Escola Vin
te de Setembro, a Escola Felipe de Oliveira, a Escola
Mariz e Barros, a Escola Júlio de Castilhos, a Escola
Odila Gay da Fonseca, a Escola Imperatriz Leopoldi
na, a Escola Ana Néri, a Escola Protásio Alves, a Es
cola Júlio Brunelli, a Escola Alcides Cunha, a Escola
Alberto Torres, a Escola Padre Réus e a Escola Rio
Branco, de Porto Alegre; a Escola Marquês de Souza,
de São José do Norte; a Escola Dinah Neri Pereira, de
Cachoeira do Sul; a Escola Getúlio Vargas e a Escola
Barão Cerro Largo, de Rio Grande; a Escola Peloten
se, de Pelotas; e a Escola Santa Vitória do Palmar, do
Município de- Santa Vitória do Palmar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no próximo dia 9 a empresa Centrais Elétricas
de Santa Catarina - CELESC comemora seus 50 anos
de vida, uma vida cheia de desafios, superados pelo
esforço e pela dedicação de seu excelente quadro de
pessoal, que durante essas 5 décadas atendeu aos
catarinenses com um serviço de qualidade por todos
reconhecido.

Na década de 90, a CELESC, como tantas ou
tras empresas públicas, foi submetida aos rigores do
projeto neoliberal em curso, sofrendo continuadas in
vestidas dos Governos de plantão para que viesse a
ser privatizada.

Na resistência a essa onda privatizante, os traba
lhadores da CELESC e seus sindicatos, num momento
de extrema lucidez e compreensão de luta, ajudaram
a criar o Movimento Unificado Contra as Privatizações
- MUCAP.

Com suas caravanas pelo Estado, o MUCAP sou
be ganhar a simpatia dos catarinenses, que se cons
cientizaram, graças ao movimento, da importância da
defesa das empresas públicas catarinenses.

Graças ao MUCAP, nenhuma empresa pública
catarinense foi privatizada.

Em 2003, com o Governo Lula, o processo de
resgate do papel do Estado passou a ser prioridade.
Acabaram as ameaças de demissões de servidores
públicos e encerrou-se o processo de privatizações
do Governo FHC. Por meio de concurso público, mais
de 60 mil servidores foram contratados para minimi
zar o impacto da desestruturação do Estado brasilei
ro, de responsabilidade exclusivamente do Governo
passado.

Empresas públicas que até então estavam ame
açadas de privatização voltaram a investir nos seus
respectivos setores.

A PETROBRAS mais do que dobrou seus inves
timentos, comparando-se os 2002 com os 2005.

A ELETROBRÁS triplicou seus investimentos no
mesmo período, e suas empresas foram retiradas do
Programa Nacional de Desestatização - PND.

A ELETROSUL, que teve suas usinas privatiza
das e seu futuro ameaçado, apresentou em 2004 o
melhor balanço de sua história. Agora, com a garantia
de continuar sendo empresa pública, obteve condições
de voltar a gerar energia elétrica.

Essa rápida retrospectiva que fizemos mostra
na prática o enorme esforço que vem sendo feito pelo
Governo brasileiro para garantir o nosso crescimento.
Não é hora de retrocedermos. E é retrocesso a ines
perada investida do Governo Luiz Henrique, que, na
contramão da História, quer agora vender as usinas
da CELESC.

Não é verdade que a ANEEL esteja exigindo a
venda dos seus ativos de geração. Isso é falso, assim
como é um erro dar conseqüência a esse processo de
privatização das usinas da CELESC. O que a ANEEL
está cobrando é a desverticalização da empresa, se
parando-se a geração da distribuição.

A CEMIG, empresa de energia do Governo do
Estado de Minas Gerais, passou por esse processo.
Lá foi criada a holding CEMIG, que detém o controle
acionário de duas empresas públicas: a CEMIG Gera
ção e a CEMIG Distribuição. Os Governos do PMDB
de Itamar Franco e do PSDB de Aécio Neves nunca
ventilaram a hipótese de vender as usinas da CEMIG.
Tanto é verdade que nesse período 7 novas usinas fo
ram construídas pela empresa, cuja geração própria
passou de 5 mil megawatts para 6.100 megawatts.

Aos catarinense e aos celesquianos em particu
lar, insisto em afirmar que não há nada que determine

, . ; ~ • M__....... .._' "P'f.~.,:4;-=<
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que a CELESC deve vender suas usinas, e, no meu
entendimento, se vier a fazê-lo cometerá um erro.

A Diretoria da CELESC, em recente audiência
pública na Assembléia Legislativa, alegou tratar-se
de uma questão empresarial, já que a empresa pre
cisaria investir rE!CUrSOS próprios na criação da nova
unidade de geral;:ão.

Embora a empresa de consultoria contratada para
estudar a cisão ela CELESC não tenha convencidoos
presentes, na audiência sobre os valores envolvidos,
insistimos na tese de que até sobre o ponto de vista
empresarial é importante a CELESC criar uma em
presa de geraçào pública, conforme a exigência da
ANEEL.

A tendência mundial é de o preço da energia elé
trica subir. Os próximos 'leilões de energia vão com
provar essa tendência. Será nesses leilões que a CE
LESC terá de comprar a energia de que ela se está
desfazendo com a venda das suas usinas.

Para concluir, lembro que em 2004 as 12 usinas
da CELESC gerararn cerca 445 mil megawatts/hora,
economizando para a empresa cercadeH$40 milhões
por ano. São usinas já amortizadas, com tusto~ ope
racionais muito baixos, e constituem um excelente
negócio ern qualquer h:Jgar do mundó.

A SRA. :SIELMA SCHONS (PT-PR. Pronuncia
o seguinte dihcurso.) - Sr. Presidente, Sras. é Srs.
Deputados, participei na última segunda-feira da so
lenidade de inauguração de uma Casa Familiar Rural
construída naColônia Taquaral, noMullicípio de São
Matéus dúSUI, Paraná.

Para os que ainda não conhecem a experiência,
esclareço que .I:IS casas familiares rurais tiveram ori
gem na França em 1937, por iniciativa de um grupo
de famílias dd meio rural, própondoa adúção de uma
formaçãOprofissional aliada à educação humana para
seus filhos.. HÓj'3, a Casa Familiar Rural expandiu-se
para os 5 Continentes, em 30 países, corn a rnesma
concepção.

No sul do Brasil, o processo de implantação das
Casas Familiares Rurais teve início no Paraná, em1987,
nos Municípios de Barracão e Santo Antônio do Sudo
este, com discussão dos agricultores e envolvimento
das comunidades. Já em 1991, as Casas Familiares
Rurais estavam sendo implantadas nos Estados de
Santa Gatarinae Rio Grande do Sul e desenvolve
ram-se,tambemn, nos outros estados do Brasil, sob a
coorderiaçãodas Associações Regionais das Casas
Familiares Rurais.

As estruturas das Casas Familiares Rurais inte
gram-se às ações do PRONAF, possibilitando o cres
cimentado número de unidades implantadas no País.
Os princípios do PRONAF são convergentes com os

adotados pelas Casas Familiares, facilitando o aces
so à profissionalização dos jovens e de suas famílias,
contribuindo com o aumento de ocupações produtivas
e da renda no meio rural.

Sr. Presidente, não é exagero dizer que esta é
mais uma das maravilhosas experiências desenvolvidas
no interior do Brasil e que, infelizmente, não encontram
a devida repercussão.

As Casas Familiares Rurais oferecem aos jovens
camponeses uma formação integral, adequada a sua
realidade, que lhes permitam atuar, no futuro, como um
profissional no meio rural, além de torná-los homens
e mulheres em condições de exercerem plenamente
a cidadania. Permitem melhorias na qualidade de vida
dos produtores e trabalhadores rurais que p~ssam a
contar com'conhecirhentoscientíficos e tradicionais.
Outra vantagerné a manutenção do jovem rural na co
munidade.A met6dologiaadotada permite que o aluno
passe urn períj:>donaescolae outrocoma família, numa
integraçãoescola-família-trabalhO - produção.

N~ssanietod6logia,Sr.Presidente, a família ajuda
aelab?rar o processo de~ducaçãoda escola. O aluno
tem partiCipação nél,suacomunidade desehvolvendo
ações,cbrlno 'aassistênciatécnica.'~ ,e)(ten~ão rural
oriehtadapelos professores e mOnitores, além de ter
um proj~tOde atuaçãonacomunidade: A duração das
atividâdesna~ Casas Familiares RUrais é de 3 anos,
em regime deinternató, com a adoç'ão do método de
alternância em·queosjovens pass!;i'rnduas semanas
em súa'pr?p~iedatlEi.~ urllasemah~':na Casa.

Atualmente, mais de80Cásasf:amiliares Rurais
eqcon~ram-~eemfunCiona~entbrio ,Brasil.o apoio do
P80NAFe de:outrasinstitui,ções vai permitir a implan
taçãodeoutrai 257. o impacto delas na vida rural é

!" " " :':: ,I ' ~ I ' ' :, ' :1" , '" "I " :' ,:, " ' ' , : I, ~

muito ~ignificativolselevarm9s,em~onsideração que
aformação,dé,çad<:li?v~!11,e'nyblveIsuaprówia famí-

. lia s; emlnédia, 10 é)utrásfamlHas vizinhas:As Casas
Familiares R(Jrais'qu~:i~ 'êstãoem funcim1amento be
neficiam 250rriit pessoas .envolvidas direta ou indire
tamente.Com,as novas Gasas, a médio prazo, serão
952milpessoãs beneficiadas.

Par? finalizar,parabedizo o MOA e as Prefeituras
de SãoMateu§tloSul:são João do Triunfo e Antônio
Olinto pela inauguração de mais uma Casa Familiar
Rural no Paraná.

Muito obrigada.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se

guintediscurso.) - Sr. Presider;lte. Sras. e Srs. Depu
tados, estive, nesta segunda-feira, 5 de dezembro,
visitando as futuras instalações da Vara Federal de
Ipatinga, acompanhando o Diretor da Justiça Federal
em Minas Gerais, o Dr. Ricardo Machado Rabelo, e o
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Superintendente da Caixa Econômica Federal, o Dr.
Marcelo Bonfim.

A criação da Vara Federal de Ipatinga foi apro
vada em 2003 por meio de emenda apresentada por
este Deputado ao Projeto de Lei nº 5.756/01, que
autorizou a criação de 183 novas Varas Federais no
interior do País, dentro do programa de interiorização
do Poder Judiciário.

A nova instância judiciária será construída no
Bairro Canaã, numa parceria do Judiciário com a Caixa
Econômica Federal, e está prevista para ficar pronta
em março de 2006.

A Vara de Ipatinga vai atender a uma popula
ção estimada em cerca de 1 milhão de habitantes de
50 cidades do Vale do Aço e Leste mineiro. A grande
maioria dessas pessoas é de classe baixa, atualmen
te enfrentando enormes dificuldades para recorrer à
Justiça Federal em busca de seus direitos junto a ór
gãos públicos como INSS, Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e autarquias.

Na falta de uma instância judiciária na região,
essas pessoas, muitas aposentados e pensionistas,
são obrigadas a se deslocarem até a Capital, Belo
Horizonte, mas muitas vezes não têm condições de
fazê-lo, e acabam prejudicados nos seus legítimos di
reitos garantidos pela Constituição Federal.

A criação da Vara Federal de Ipatinga obedece a
um calendário organizado pelo Tribunal Regional Fe
deral da 1ª Região, em especial para Minas Gerais,
atendendo ao programa de interiorização da Justiça.

Desde o primeiro momento, sou um entusiasta
da iniciativa de facilitar o acesso da população mais
pobre à Justiça, abrindo-se as portas do Judiciário, es
pecialmente no interior. Empenhei-me pessoalmente
na aprovação da matéria no plenário da Câmara, em
2003, e quero deixar registrada minha alegria com mais
essa conquista para a população humilde do Vale do
Aço e do leste de Minas.

A exemplo do projeto do Juizado Especial Federal
Itinerante, quando equipes de juízes percorrem o in
terior de Minas Gerais em duas carretas, resolvendo
pendências da população com aposentadorias, pen
sões, auxílio-doença e outros benefícios na faixa até
40 salários mínimos, a instalação da Vara Federal de
Ipatinga é um grande avanço.

Está de parabéns o TRF da 1ª Região pelo empe
nho em cumprir as metas acertadas no projeto de lei.
Acredito que a interiorização da Justiça é fundamental
para que a cidadania dos brasileiros seja garantida na
sua integralidade. possibilitando dias melhores e con
dições dignas de vida para toda a população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
ainda que o Estado de Minas Gerais realiza no pró-

ximo dia 10 de dezembro a 4ª etapa da Campanha
Contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes. As blitze educativas serão realizadas
nas principais rodovias que cortam aquele Estado, que
detém a maior malha viária do País.

Trata-se de uma importante iniciativa do Governo
Estadual, por intermédio da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Social e Esportes, visando combater
a exploração sexual de crianças e adolescentes em
Minas. Cada etapa da campanha tem um foco; este
ano. a meta é atingir os 4 mil postos de combustíveis
filiados ao MINASPETRO que funcionam nas rodo
vias mineiras.

São ao todo 17 postos o alvo da campanha, lo
calizados em todas as regiões do Estado, desde Alme
nara e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, passando
por Montes Claros, no norte, Teófilo Otoni, Mucuri, Pa
racatu, no noroeste, Governador Valadares e Timóteo,
no leste, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Divinópolis e
Curvelo, na região central, Uberaba e Urbelândia, no
Triângulo Mineiro, e até Poços de Caldas e Varginha,
no sul.

Essa é uma dura realidade vivida por crianças e
adolescentes, especialmente nas regiões mais pobres.
Há muitos casos dramáticos de pais que exploram
os filhos sexualmente em troca de comida e dinheiro.
Mas também há casos em que autoridades públicas
financiam a prostituição de menores e beneficiam-se
desse esquema, que envolve corrupção e tráfico de
crianças e adolescentes.

O Brasil precisa mudar essa realidade, e o Go
verno de Minas vem tentando fazer a sua parte.

O Estatuto da Criança e do Adolescente e o
Código Penal prevêem punições para a exploração
da prostituição infantil, mas é preciso também que a
sociedade e os meios de comunicação auxiliem as
autoridades no combate a essa prática criminosa, re
voltante e inaceitável.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Agradeço
a oportunidade, e solicito a divulgação deste pronun
ciamento pelos órgãos de comunicação da Casa e
pelo programa A Voz do Brasil.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, tem o presente pronunciamento a finalidade de
reportar este Parlamentar ao processo decisório, por
parte da PETROBRAS, da escolha da microlocalização,
dentro do território fluminense, onde será instalada a
Refinaria Petroquímica da estatal.

Estivemos reunidos na tarde de hoje, no Rio de
Janeiro, com o Sr. Sérgio Gabrielli, Presidente da PE
TROBRAS, quando fizemos a veemente defesa da
escolha do Município de Campos. no Norte do Esta-
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do do Rio de Janeiro, por razões técnicas que dispen
sam questionamentos de qualquer espécie, mesmos
os políticos, que não devem nortear a palavra final do
Governo Federal.

O que apresentamos na audiência com o Pre
sidente da empresa, acompanhado este Parlamentar
de Prefeitos de Municípios do norte fluminense e de
diretores da Organização dos Municípios Produtores
de Petróleo - OMPETRO, foi a defesa consistente da
escolha técnica por parte da estatal, na verdade no
desejo de que a. PETROBRAS, conforme ocorreu du
rante toda a SUBl existência, possa definir seus cami
nhos com orientação que seja apenas técnica, e nUnca
política, principálmente em se tratando de projeto de
tamanha relevância para todo o Brasil, e não apenas
para o Estada do Rio de Janeiro, não apenaS para os
Municípios fluminenses.

Se a decisáô for de carát~rtécnico, como defen
dem estePa.rlameritar, a OMPETRO e os Prefeitos
do norte flumim~nse, nossa região sai na frente em
relação a outrm;pretendentes, como o MUl1iCípiode
Itaguaí. Consta do estudo técnico entregueaoPresi
dente da PETRGBR~Sa descrição detaJh~d~dessas

vantagens·estratégicás, que envolvem a proximidade
com a região produtora de petróleo, o fatada haver
esgotamento da área industril3.1 próximo' ao Portode
Sepetiba e toda ,3 infra:estmtura capazdesér:ap6rtada,
no projeto, pelo Município de Campos, em consórcio
integrado com Múnicípios da região, erhésforço coor
denado pelaO~~PETRO. '

Os integrantes desse movimento entendem que
erram os Prefeitos dos Munitípios da Baixada Flu
minense aotehtar ,imprimir à sua reivindica.ção um
caráter político,corho o de que a escolha deltaguaí
beneficiaria o Presidente Luiz· Inácio 'lula daSilva elei
toralmente, em uméiárea de grande concenhação"de
votos. Os que réalizam esse erTIpenhb pelo norteflu
minense achamaindáqueéüm erro aforma'como o
ex-Governador Ahthbhy Garotinho conduziu áquestão
da refinaria politicarhente, sempre realçanddseunível
de desentendimento com () GbvernoFed~ra.1:

Com a pro,ximidade dó anúncio sobre amicrolo
calização da refinaria. petróquTmica, já qlleseespera
que tal manifestação venha a Clcdrreraté antes do Natal
deste ano, compreendemos ser possível para a PE
TROBRAS ser tocada pelos argumentos em profusão
levantados pelos Municípios produtores, que, temos
certeza, reportélm-se a dados já de conhecimento da
estatal e profundamente apurados.

Várias foram as minhas declarações, aqui mesmo
neste plenário, defendendo com veemência e rigor a
escolha do norté fluminense, mais precisamente Cam
pos, para abrigar a nova refinaria da PETROBRAS,

entendendo ser essa alternativa, além tecnicamente
mais viável, a mais justa para aquela região que é a
maior produtora de petróleo do Brasil.

Louvamos o esforço das diferentes forças políti
cas de Campos e do Estado do Rio de Janeiro, que se
movimentam em uma só direção, tendo apenas uma
meta de chegada a ser perseguida. Essa unidade no
discurso e na prática dos atos políticos é o que pode
dar ao norte fluminense uma posição mais agressiva
na definição de suas prioridades.

Como Deputado Federal, tenho uma história,
demonstrada nesta minha trajetória pública, ao longo
de 3 mandatos, de luta por interesses regionais, uma
marca de meU perfil que não pode ser negada sequer
porllleus adversários. Assim haverei de manter-me
sempre, por entender que é preciso fazer o inteiior do
Estado do Riode Janeiro crescer de fato, e com justiça
social e melhor qualidade de vida paratodos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs.DepUtados.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pronun
ciaoseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras;.e Srs.
Deputados, no próximo dia 17. deste mês completam
100 anos do nascimento doex~Governadorparanaense
Beni?Munhoz da RocnaNeto, wnadas mais Impor
taritese destacadas figuras públicas que o Paraná e
o .era~il virarhsurgir em 's~a hlstóriambderna.

.• Gov.ernador do Paraná ef"lüe1951 e 1954, até
hoj$eleé vist~comoum 'dos priricipaisresponSáveis
pela~bdernizaçã6administrativa e econômica 'e pela

I J..'. ""'" I '~'

integração do,nosso Esta.do.
Entre suas realizaçges como Governador estão

a in1í:lIanfflçãôdeuni planor<;>doviário estadual, que
integ(oLJ~sJegiõesnotte,sLJleleste do Paraná, a
corlst~~çãod.o Géntro Cívico, da Biblioteca Pública do
Para'n~', ao Teatrd Guafrá, al~mdaconsolidação de
Cll~itibac()rl1oacapital dp· Estadó.

.. ~nt~s'"de?erGo~ernador,BentoMunhoz partici
pouativainent~daviclap~blica'nacional.Eleito Depu
tadoCon~tituinteem1945,lutoupela éxtinção do Ter
ritóriO. Fe(;l~taldo ..lgqaçu~ que havia sido criado pela
ditadura de~:GétülioVarga~eql:leocupava um terço do
Paranáeipárte'de SantaCa\arina.

ComoDeputadó, d1estacoiG-s~notadamente como
um ardorosbdéfensor da democracia. Tanto que, mes
mo declarAndo-se anticomunista, defendeu a manu
tenção dos mandatos dos Deputados eleitos pelo PCB
após a extinção da sigla; em 1947.

Ao chegar ao Governo do Estado em 1951, apoia
do por uma coligação de partidos ampla, que incluía o
Partido Republicano e a UDN, Munhoz da Rocha estava
disposto a colocar em prática o slogan de campanha,
dignificandba fUnção 'pública.
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Como Governador pôs em prática uma política de
austeridade fiscal, absolutamente avessa a qualquer
traço de populismo ou demagogia.

Em 1954 Munhoz da Rocha criou a Companhia
Paranaense de Energia Elétrica, hoje uma das empre
sas mais importantes do País, e orgulho dos parana
enses. Nesse mesmo ano, o Presidente Café Filho, de
quem Bento Munhoz era muito amigo, o convida para
ser Ministro da Agricultura. Bento Munhoz desliga-se
então do seu mandato de Governador e aceita o con
vite para o Ministério.

Munhoz da Rocha criou foi ainda Deputado Fe
deral em 1958.

Já no final da década de 70, apesar de longe
das urnas, ficava cada vez mais perto da unanimida
de perante a população paranaense como um homem
público de grande capacidade, dignidade e sensibili
dade social.

Faleceu em 12 de novembro de 1978, por pro
blemas respiratórios.

No Paraná, o centenário do nascimento de Bento
Munhoz da Rocha Neto será marcado por uma série
de eventos, que pretendem lembrar a memória desse
que é uma das grandes figuras históricas de nosso
Estado e do Brasil. Estão sendo lançadas, por exem
plo, duas obras que buscam detalhar melhor a traje
tória desse grande homem. A primeira delas intitulada
Bento Munhoz, história de uma inteligência, elaborada
pelo escritor Paulo Amador, que discorre sobre a obra
intelectual do ex-Governador. A segunda, a biografia
Bento Munhoz da Rocha, um intelectual na correnteza
política, do jornalista Vanderlei Rebelo.

Até hoje, Bento Munhoz continua sendo um dos
homens públicos mais influentes para a formação de
lideranças políticas de nosso Estado, como modelo
de dignidade, espírito público e dedicação à nossa
gente.

Pessoalmente, tive a honra e a satisfação de
participar de sua primeira campanha, na época ainda
como líder estudantil. Participei ativamente na oca
sião da luta para angariar votos em todo o Paraná,
ao lado de figuras como o desembargador Charles
Athayde Neto.

Tenho por Bento Munhoz da Rocha Neto uma
afeição e uma admiração profunda, alimentada pela
convicção de que sua trajetória representa um exemplo
ideal de honestidade e dignidade na vida pública. Ele,
como ninguém, soube colocar em prática uma visão
estratégica de Estado, construindo seu trabalho em
prol do bem comum e do interesse público.

Por tudo isso, estamos requerendo à Direção da
Câmara Federal a realização de uma sessão solene
para marcar o centenário do nascimento desse gran-

de paranaense e brasileiro, que ficará para sempre
na memória de todos nós como paradigma de com
petência, honradez, inteligência, cultura, humanismo
e amor à coisa pública.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há 2 anos, quando esta Casa realizou o seminá
rio Alcoolismo e Violência, por iniciativa da Comissão
de Seguridade Social e Família, ocupamos a tribuna
desta Casa para alertar a sociedade e os governantes
brasileiros para a necessidade de se dar às bebidas
alcóolicas o mesmo tratamento, o mesmo destaque,
a mesma atenção que são dados ao fumo.

Naquela oportunidade, com base em diversos es
tudos, afirmamos que no Brasil o alcoolismo atinge pelo
menos 1 em cada 10 brasileiros, ligando-se os dados
sobre consumo do álcool à questão da violência.

Há anos são feitas pesquisas sobre esse tema.
No final da década de SO, um estudo realizado pelo
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicoa
tivas confirmou que o álcool é a droga mais consumida
entre os estudantes, causando problemas que são cor
relacionados a uma história de dificuldades escolares,
como o abandono da escola, a alta quantidade de faltas
e, portim, a delinqüência, contribuindo negativamente
para o aumento da violência em nosso País.

O uso da bebida alcóolica relacionado ao trân
sito foi objeto de trabalho realizado nos anos 90, no
Estado da Bahia, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Atenção ao Uso de Drogas - NEPAD, referência
nacional em pesquisa e prevenção de drogas, consta
tando-se que SO% dos acidentes de trânsito envolvem
pessoas alcoolizadas.

E ingressando no aspecto da violência intrafa
miliar, os dados também são relevantes. O Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas
- CEBRID apresentou em 2003 o primeiro estudo que
analisa a associação entre a violência intrafamiliar e
o uso de drogas: 52% dos autores de violência no lar
haviam consumido álcool, percentagem semelhante
às de outros países, demonstrando o quanto o ser
humano está sujeito a esse mal, independentemente
da sociedade em que vive.

Passados 2 anos, e, infelizmente, muito pouco
tendo sido feito pelas autoridades sobre o assunto,
uma pesquisa apresentada pela Secretaria Nacional
Antidrogas na semana passada, além de confirmar
alguns dos dados já conhecidos, mostrou, entre ou
tros males, que os incidentes violentos envolvendo

__________...... • ......... • ~"Ifl~'í.."','
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jovens são em número 6 vezes maior entre os que
consomem álcool.

Tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, deve constranger as autoridades, principalmente
os Governos Estaduais e o Federal, que detêm os po
deres públicos mais diretamente ligados à segurança
pública, a não mais somente se debruçarem sobre
estudos, mas adotarem providências.

Algumas Prefeituras municipais vêm adotando
uma espécie de "lei seca", visando restringir o horário
de funcionamento dos locais de venda de bebidas al
cóolicas; é uma' medida polêmica, é verdade, mas vem
apresentando resultados positivos, como a diminuição
no número de crimes contra a vida.

Este. ano, Salvador poderá experimentar inicia
tiva semelhante.

Urge também a adoção de medidas que restrinjam
o espaço que as propagandas de bebidas alcóolicas
ocupam na mídia, geralmente no horário nobre. Esse
tipo de publicidalde é freqüentemente relacionado ao
prazer, ao sucesso, ao companheirismo e a um am
bientetranqüilo. Mas, infelizmente, não é isso que os
dados aqui apresentados retratam.

Sobre pliblicidade, o Governo Federal, que gasta
tanto e tão m)::lI néssa.area, deveria reverter parte desse
gasto para carTipanhas educativas; sobre o álcool.

Sugere~sétambém que nos rótulos de bebidas
alcóolicas constémfrases e imagens relacionadas aos
prejuízos do consUmo do álcool, assim como é feito
com cigarros.

Finalizo, Slr. Presidente, dizendo que espero que
em todo o País as autoridades patrocinem, por meio
de atitudes, uma situação que nos permita daqui a 2
anos ocupar esta. tribuna não para divulgar mais da
dos negativos sobre o alcool, mas para comemorar
feitos que promovam o rompimento entre o álcool e
a violência.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PL-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) --'- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desde que foi criada pela Lei nº 10.233,
de 5 dejunho dl~ 2001, a Agência Nacional de Trans
portes Terrestres - ANTI vem funcionando, em parte,
com funcionários redistribuídos do extinto DNER e do
Ministério dos Transportes. São 210 servidores que
se desdobram incansavelmente nas atribuições que
lhes confere a estrutura da Agência e, especialmente,
no gigante Estado do Pará, as intensas atividades de
fiscalização exigem daqueles servidores o máximo de
cuidados e esfolrços para o cUmprimento de tarefas e
responsabilidades inerentes às atribuições da ANTT.

Entre as muitas atividades da ANTT, está a de
emitir multas por infra.ções cometidas por prestadores
de serviços de transportes. Graças à idoneidade dos

servidores, essa atribuição da Agência reguladora vem
se mantendo com lisura, apesar das perdas salariais
alegadas.

Os valorosos servidores redistribuídos, lotados
num quadro específico da ANTT, atualmente regidos
pelas Leis nºs 5.645/70 e 8.112/90, vêm tendo enormes
prejuízos salariais pela ausência de um plano especial
de cargos que lhes garanta salários dignos e lhes per
mita traba.lhar sem a preocupação da instabilidade.

Com esse intuito, Sr. Presidente, a ANTT, em con
junto com o Ministério dos Transportes, encaminhou
ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão a
proposta de Plano Especial de Cargos e está na de
pendência de·deferimento e encaminhamento dessa
proposta à Casa Civil da Presidênc,iada República,
para que esta apresente um projeto de lei antes do
encerramento do período legislativo e tranqüilize os
servidores redistribuídos daquela ailitarquia.

A situação requerürgência, pórqueo ano legis
lativo está findando e, ansiosos, esses !;ervidores de
sejam ser'enquadrados, portanto, regularizados, como
ocorreu com. o servidores redistribtlídos da Agência
Brasileira de ,Inteligência (ABIN) e da Agência Nacio
nal de Vigilância ,Sanitá~iá (ANVI5A). .

A ANTI,.ccinforme,prevêa 'sua estrutura na "qua
lidadede órgão regulaiJor da ativiçJ~de de exploração
da infra-estrutura ferroviária e rodOviária federal e da
atividade ,deprestaçãode!sfJrviços Ide transporte ter
restre, tem porfinalidadéimplemrtnt;.!!.r,em sua respec
tiva. esfera de :atuação, as políticas·. formuladas pelo
MinisteiiÔ dos Tr~nsportes e,pelo Conselho Nacional
de Integração de .• Polítii;as de Transporte, segundo
os princípios ea's diretrizes est~belecidos na Lei nº
10.233, de 200J".

Com essaatribu ição de "regular, supervisionar e
fiscalizar as ativitiacJesdeprestação de serviços e de
exploração dainfra-estratura de transportes, exercidas
por terceiros"; ··os servidoresqlle ali atuam precisam
ser tratados de igual' modo. As perdas ,salariais são
grandes em relação aos 534 servidores ingressados
diretamente porconcwrso ~ds quadros da ANTI.

Nesse cónt~xto! Sr. Pr~sidente,apelo veemen
temente ao Ministério do:Planejamento, Orçamento e
Gestão, no sentido de que analise edefira a Proposta
Especial de Cargos da ANTI,resolvehdo, dessa forma,
a questão em foco, considerando que a persistência
da incerteza, da instabilidade, da fãlla de convicção
leva à improdutividade.

Portanto, é fundamental que oMinistério do Pla
nejamento encaminhe urgenternentea Proposta Espe
cial de Cargos dos servidores redistribuídos da ANTI,
para correção da injustiça salarial e para a garantia do



59656 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

dinâmico e devido funcionamento da Agência Nacional
de Transportes Terrestres.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na ses
são anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Informo
aos Deputados que não puderam exercer seu direito
de voto na sessão anterior que terão a ausência jus
tificada.

O SR. WAGNER LAGO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (AdelorVieira) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. WAGNER LAGO (PDT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Departamento de Aviação Civil comprome
teu-se a prorrogar até 2012 o prazo para que a INFRA
ERO se adapte às normas e assuma definitivamente
o comando do Aeroporto Diomício Freitas, em Criciú
ma, cidade que comporta o maior parque cerâmico da
América Latina, localizada entre Porto Alegre e Floria
nópolis. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, dia
5, no Rio de Janeiro, em reunião com o Governador
em exercício Eduardo Pinho Moreira e representantes
da INFRAERO.

Este Deputado, por sua vez, esteve várias vezes
na INFRAERO, juntamente com outras autoridades aqui
em Brasília, a pedido do Sr. Governador do Estado e
outras lideranças, fazendo tais reivindicações.

Discutiu-se também, na ocasião, a possibilidade
de abertura para empresas aéreas operarem no trajeto
Criciúma-Florianópolis-São Paulo e Criciúma-Brasília.
Esse tema será discutido durante a próxima reunião
entre o Departamento e as empresas aéreas que ope
ram no Brasil, a ser agendada ainda este mês.

Destaque-se que o Governador Luiz Henrique
se tem empenhado, desde o início do Governo, para
que haja a reativação do Aeroporto com o retorno dos
vôos diários para Criciúma.

Na reunião de ontem com o Governador em exer
cício, juntamente com os Secretários de Desenvolvi
mento Regional Acélio Casagrande e da Articulação
Nacional Valdir Colatto, e com o Prefeito de Criciúma

Anderlei Antonelli, foi confirmada pelo Vice-Presidente
da República e Ministro da Defesa José Alencar e pelo
Diretor-Geral da INFRAERO Carlos Wilson a liberação
de R$4 milhões para a adequação do Aeroporto Dio
mício Freitas, em Forquilhinha.

A efetiva liberação desses recursos com certeza
agilizará o desenvolvimento daquele Município cata
rinense, bem como de toda região, com a ampliação
e a modernização da infra-estrutura do referido ae
roporto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, preliminarmente, gostaria de dizer que esse
método implantado pela Mesa de se encaminhar o
discurso para que seja considerado lido confirma o
adágio popular de que o que é ruim pode ficar pior.
Fazemos a nossa inscrição pela manhã e ficamos
esperando aqui até que haja, enfim, boa vontade por
parte da Mesa, para que regimentalmente possamos
pronunciar-nos.

Dito isso, Sr. Presidente, quero destacar que na
semana que passou a imprensa noticiou um feito im
portante do nosso País. O Brasil é um dos países com
grande desigualdade social e um dos países que têm,
historicamente, a pior distribuição de renda. O Brasil foi
o último país a erradicar legalmente o direito de posse
de escravos. Portanto, nossa Nação é estruturalmente
injusta. No entanto, nos anos de 2003 e 2004, acho
que em grande parte fruto dos programas sociais do
Governo Federal, conseguimos reduzir os índices
de desigualdade social. Nesse período, houve uma
pequena transferência dos mais ricos para os mais
pobres, e alguns milhões de mais pobres - 8% deles
- puderam sair da condição de miséria absoluta para
a condição de pobreza.

Esse é um dado positivo, que revela um avanço
social em nosso País. E tenho certeza, Sr. Presidente,
de que isso é resultado dos programas sociais.

O Bolsa-Família é um bom exemplo de um gran
de programa social, atendendo a mais de 8,5 milhões
de famílias e proporcionando um benefício bastante
considerável.

Também outros programas sociais são muitos
importantes, como o PRONAF, desenvolvido pelo Mi
nistério do Desenvolvimento Agrário; o PROUNI, um
programa da área da educação; e o Programa de Far
mácias Populares, um programa da área da saúde ao
qual quero referir-me aqui.

Foi o então Ministro Humberto Costa iniciou o
Programa de Farmácias Populares, que está sendo
continuado e inclusive acelerado sob a administração
do Ministro Saraiva Felipe.

____~ ....... -_-__,... _ ....00_111..... - -- _
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Hoje, Sr. Presidente, já temos um importante con
junto de farmácias populares implantadas, e um outro
conjunto está em processo de implantação.

Na região em que atuo, no Vale do Sapateiro, na
Região Metropolitana de Porto Alegre, havia apenas
uma farmácia, na cidade de Sapiranga. Hoje estamos
em processo de implantação de outras 6, nas cidades .
de Esteio, Sapucaia do Sul, São Francisco de Paula,
Taquara e Parobé. E também estamOS discutindo a
instalação de mais uma na cidade de São Leopoldo.

No próximo dia 12, a partir de uma iniciativa do
nosso mandato, em conjunto com o Ministério da Saú
de, levaremos o debate sobre a farmácia popular para
uma das regiões mais pobres do Rio Grande do Sul,
que é o litoral ,norte. Ali, um conjunto de Municípios
experimenta muita pujança em época de veraneio,
mas no período fora de estação fica em situação de
extrema pobreza.

A farmáciél popular é um projeto muito impor
tante, e o Governo Federal assegura ao Município
um recurso de R$50 mil para a sua instalação. Inicial
mente, providencia-se a reforma de um espaço físico
para que ela possa ser instalada. Depois, equipa-se
toda a farmácia, transferindocse os medicamentos por
meio de convênio COITI a FIOCRUZ. Por último, subsi
dia-se sua mariutençãocom a transferência de R$10
mil mensais, que serão Utilizados para cobrir as des
pesas de custeio.

Os remédios são vendidos a todos os cidadãos,
aos que se consultam no SUSe aos que utilizam pro
fissionais de saúde por convênios ou de forma par
ticular. Enfim, todos aquelas pessoas que portarem
uma receita teroão a posSibilidade de usufruir do be
nefício do farmácia popular, que vende medicamentos
a preços entre 30% a 90% inferiores aos praticados
comerCialmente.

Sr. Presidl~nte, saudo o Governo Lula por mais
esse programa, e desejo que o Ministério da Saúde
seja ousado na sua implantação em todo o Brasil.

O povo brasileiro merece.
Muito obrilgado.
O SR. PRE:SIDENTE (Adelor Vieira) - A Presidên

cia tem a esclarecer, sobre a questão levantada pelo
Deputado Tarcísio Zimmermann, que os primeiros 30
minutos do Pequeno Expediente já são, por força da
Resolução da Mesa, destinados ao encaminhamento
de pronunciamentos para serem considerados lidos. Se
formos fazer uma análise, verificaremos que assim os
trabalhos fluem mais rapidamente, porque é possível
a concessão da palavra, antes dos inscritos, a até 30
Deputados, qUEf falarão sem interrupção.

O SR. PRIESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar uma importante atividade
ocorrida hoje pela manhã nesta Casa.

No auditório do Espaço Cultural, houve o lan
çamento da Frente Parlamentar de Radiodifusão e a
eleição de sua diretoria. A Frente tem na Presidência
o Deputado Ivan Ranzolin, de Santa Catarina, e na
Coordenação, como Primeiro e Segundo Vice-Presi
dentes, a Deputada Mariângela Duarte e o Deputado
Mendes Ribeiro Filho. Também participo da Coorde
nação, como Secretária-Geral.

Quero reconhecer e, mais do'queisso, aplaudir
a iniciativa do Deputado Ivan Ranzolin, 'porque essa
Frente, sem dúvida alguma, contribuirá para que os
projetos relativos à radiodifusão tenha.m umencami-

, , 1
nhamento mais ordenado e recebam acorJ;lpanhamento
mais de perto de um grupo de Parlamentares.

Aproveito para. cumprimentar6Pr~sidente Ivan
Ra.nzolin e dizer que tenho certeza de iqueos mais
de 130 Parlamentares filiados saberão colaborar com
S.Exa. e fazer déssa FrenteParlamenta~não apenas
umatrincheira de debates, mas ummedanismo para
melhorar o relacionamento entre as emissoras de co
municação e ó povo,

Sr. Presidente, Sra.s. e Srs. Deputados, fiz pela
manhã alguns comentários sobre a ~política econômi
ca, a polêmica que:temtomadd, c(jnta :da mídia em
nosso País. Esse é üm debate ahtigo qúe, com a re
cente divulgação pelo IBGE dos dados r~lativos ao 3º
trimestre deste ano, 'em que o PIB teve dma queda de
1,5%, tomou espaço ainda maior na! sociedade brasi
leira. Trata-se deurl1!debateque não'!deveficar restrito
aos economistas dóPaís, nlasdeve!ga~haroséio da
sociedade. A populáção ,precisa discutir a política e
as diretrizes econôrhicas,adotéÍdàspeloG0verno; as
políticas de edUcaçao,saúde,habltaçãb, emprego e
salário, tudo isSo passá neces$aria&1ente ,pelo deba
te da política econprriiria.. S ,eo! ~(jv~rnd tem mais ou
menos recursos' para investimentosiou para' remune
ração dos servidores püblicos,!is~;,depehdeda polí-
tica econômica;' "

A grande polêmica é que existe no Brasil uma
objeção muito forteemrelélçã6 à pblítica macroeco
nômica que não parte da'Oposição; pelo contrário, os
partidos de Oposição elogiam essa política, acham que
ela está correta. A grande rejeição a essa política, por
mais incrível que isso possa parecer, vem das hostes
do próprio Governo.

O PCdoB, meu partido, apóia o Governo Lula e
dele participa, mas tece críticas dUras à política macroe
conômica. Temos o entendimento de queou se mudam
alguns princípios ounão atingiremos o desenvolvimento
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de que o País necessita para gerar empregos e me
lhorar o salário do conjunto dos trabalhadores.

E o resultado está aí: a teimosia do Banco Cen
trai e do Ministério da Fazenda em manter políticas
de juros altos e superávit primário exagerado provo
cou não só o estancamento do crescimento, mas um
retrocesso. O PIB brasileiro no terceiro trimestre não
foi zero, foi -1 ,2%; produziu-se menos no Brasil nesse
último trimestre do que nos anos anteriores.

Sr. Presidente, faço parte do bloco daqueles que
querem mudanças na política econômica. Em vez de o
Presidente do Banco Central tachar esse pensamen
to político-econômico nacional de casuísta ou querer
o retrocesso, deveria prestar mais atenção a quem é
beneficiado cem essa política de juros extraordinários
e absurdos praticada n" Brasil.

Todas as semanas somos obrigados a ler nos
jornais do País manchetes como esta: Recorde de 4
bilhões no BRADESCo. Quem ganha com isso é o
Sistema Financeiro nacional e estrangeiro, e quem
perde é o País, é o povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Esta Pre

sidência faz apelo aos Srs. Deputados no sentido de
que respeitem o tempo estabelecido para se pronun
ciarem, para que todos possam fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Roberto Gouveia. S.Exa.
dispõe de 5 minutos.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
telespectadores que nos acompanham nesta tarde, ma
nifesto meu posicionamento favorável à aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, que garante
a continuidade do Programa Saúde da Família.

Esta emenda constitucional aparece para nos
ajudar a resolver um problema que tem acontecido
diante da contratação de agentes comunitários de
saúde, mais de 300 mil Brasil afora.

Trata-se de um dos programas estruturantes do
SUS em nosso País. Mergulha no meio do povo e,
como o próprio nome diz, é o programa de saúde - e
não de doença - da família.

Em primeiro lugar, ele se esforça para educar e
ensinar as pessoas sobre as doenças, a fim de que
elas sejam co-responsáveis e ajam como sujeitos na
luta: e na conquista da saúde. O programa nos ajuda
a fazer o diagnóstico precoce, porque quanto mais
cedo chegamos à doença, menor é o dano à saúde,
menor é o custo e mais se viabiliza uma política de
saúde humanitária.

O Programa Saúde da Família reconhece as pes
soas, elas têm face: enfermeiras, médicos, auxiliares.

Aliás, o agente comunitário de saúde pertence à pró
pria comunidade. Vive, portanto, no meio dela, conhece
seus problemas e é parte integrante dela. Posso dizer
que os agentes comunitários de saúde do nosso País
são a alma do Sistema Único de Saúde.

Como um dos Deputados que assinam essa
emenda, parabenizo o Deputado Maurício Rands, que
encabeça esse processo, bem como o Relator, Depu
tado Walter Pinheiro, que, aliás, já preparou o parecer.
Estamos prontos para votar a PEC nº 7. Assumo um
posicionamento a respeito dela.

Em segundo lugar, mais uma vez peço aos líde
res de bancada que incluam na pauta, para ser votado,
o primeiro projeto de lei complementar dessa Legisla
tura, o Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2003.

Entrei na fila, acordei cedo. madruguei, porque
queria que a matéria fosse simbolicamente a nº 1. Peço
aos Líderes que nos ajudem a pautar esse projeto
que, votado pelas Comissões de Seguridade Social
e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição
e Justiça, não recebeu um voto contrário. Está pronto
para ser incluído na pauta de plenário.

Esse projeto regulamenta o financiamento para a
saúde pública no Brasil e regulariza a Emenda Cons
titucional nº 29. Atualmente é destinado apenas 1 real
por pessoa/dia para garantir a educação, a saúde, a
vacinação - contra dengue, AIDS e malária -, o parto,
a hemodiálise e até o transplante. Para ajudar o SUS,
que quer atender os cidadãos e prestar todos os servi
ços, precisamos apreciar tal matéria. Não temos como
conceder nem a passagem de ônibus. Com essa regu
lamentação, haverá condições de se chegar a 1 real
e 50 centavos, o que ainda é pouco, mas vamos fazer
mais milagres, porque o SUS é um gigante no País.

Hoje, o Brasil gasta entre 120 e 140 dólares por
pessoa/ano; a Argentina, 362 dólares; o Uruguai, 304
dólares. Nossos valores correspondem à metade dos
nossos vizinhos.

Para concluir, registro a presença na Casa de uma
delegação de conselheiros e conselheiras do Brasil que
vão visitar os Líderes, os demais Deputados e o Presi
dente da Casa, a fim de sensibilizá-los no sentido de
construir uma pauta positiva de plenário, de acordo com
a sugestão apresentada, para regulamentar a emenda
e viabilizar, com potência. o SUS no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Deputado
Roberto Gouveia, parabenizo V.Exa. pelo pronuncia
mento e pela pontualidade.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo
a palavra ao Deputado Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (PSDB-SC. Sem revisão
do orador.) - Nobre Deputado Adelor Vieira, ocupo a
tribuna nesta tarde para dizer aos nobres pares e a
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todos os brasileiros que, no Estado de Santa Catarina,
há importantes E!xemplos de empreendedorismo.

Trata-se de um Estado exportador, que preza
pela qualidade cios produtos, reconhecidos no Brasil
e no exterior, como geladeiras, carnes, têxteis, vestu
ário, pesca, revestimento cerâmico, móveis, produtos
agrícolas, metais e mecânicos e outros tantos.

Jaraguá do Sul caracteriza-se exemplarmente
nesse contexto, possuindo várias empresas com ricas
histórias de trabalho e sucesso. Trata-se de um pólo
industrial situad() entre os Municípios de Joinville, no
nordeste do Estado, e Blumenau, no Vale do Itajaí.

Nesta semana, comemoramos 80 anos da em
presa Duas Rodas Industrial, fundada pela família
Hufenüssler, que se dedica à produção de essências,
aromatiiahtes e alimentos.

Jaraguá é,cohhecidatambém pela produção de
motores elétricos e de malhas, em que se destaca ou
tra empresa, fundada no dia6 de janeiro de 1906 pelo
Sr. Wilhelm Weege e pela Sra. BêrthaKarsten Weege.
denomina:cla·Firrna·W~ege.

Inicialmente, essa empresa se dedicou ao co
mércio e àihdústria de laticínios. Em seguida. atuou
nas atividades, de Higorífico e agricultura. Em 1948,
o filho dos fundüdores; WolfgangWeege, assumiu-a,
participando de sua a.dministração, que passou a ser
uma sociedade anônima.

Nos anos '60, a empresa transformou seu anti
go comércio em lojas·dé departamento, adquiriu um
posto de gasqHria, um ebgenho de arroz e iniciou ou
tras atividades.

Em 19t38i fundou-se a Malhas Malwee, conhe
cida em tod? o Brasil, e cujas atividades contribuíram
decisivamehteparaque Jaraguádo Sul' se tornasse
um pólo do setor têxtil no Estadoeno País.

Atüalmente, a:e1mpresa possui 5 mil colaborado
res, um exemplar tratam~ntode rE~síduossólidose de
efluentes; fazl.!un ,trabalho ,inédito e exemplar de va
lorização desse:s cdl~bdradoies;participaativamente
de atividade~ bénétic~ntes da comunidade de Jaraguá
do Sul e de toda a. r~gião; n1àntérno Pa~(jue Malwee
de preservação do rn'eioámbiente;de p~õ~riedadede

seus funcioriar,ios,a.berto à visitação pÚblica durante
todo o ano, com mais de 1 milhão 13500 mil metros
quadrados de área, 35 mil árvores típicas da região
e 17lagoa5.

Todos que passamos semanalmente pelos aero
portos, identificamos a Malwee pOr meio dos relógios
nas parédes, que contêm sua propaganda.

A empresa completará, no pr6ximo mês de ja
neiro, 100 anos. Por isso, queremos aproveitar a opor
tunidade para cumprimentar seu atual Presidente, Sr.
Wander Weege, seus colaboradores, bem como to-

dos os que fazem parte do grupo, como a Carinhoso,
a Rádio Jaraguá e a unidade da empresa na cidade
de Pomerode.

Recebam também os cumprimentos de todos
os membros do Congresso Nacional por sua brilhante
atividade, pela geração de emprego e principalmente
pelo exemplo na área social e tributáriR Malwee é um
grande exemplo de empresa que cumpre com todas
as obrigações legais, trabalhistas e fiscais.

Obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente, obri
gado pela atenção, Sras.e 51'S. Deputados.

Nosso abraço a todos, especialmente à Jaraguá
do Sul e à Empresa Malwee.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Sr. Depu
tado Paulo Béluer, esta Presidência associa-se a esta
homenagem a tão importante empresa e a essa família
que tanto honra o Estado de Santa. Catarina.

O SR,. PRESIDENTE (AdelorVieira) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado pro RibamarAlves.

aSR.DR.IR'IBAMAR ALVES (PSB-MA. Sem
revisão do orélâor.) -:- Sr.~residente,·meu dileto amigo
Adelor Vieira, é urna honra ser dirigido por V.Exa.

Gostaria'c1efalarsobre alguns temas paroquiais
de meu Maranhão, niashoje temos assuntos muito
importantes para tratar.

Associo-me aos colegas que defendem a aprova
ção da PEC nº 7, devitahrTlport~ncia para a sustenta
ção e ampliaçã6do Progréuna Saúde da Família.

É muito impbrtariteque os agentes comunitários,
esses abnegadostrabalhadbre~que percorrem todos
os lares e conhecem cada umi dos cidadãos de suas
comunidades, tenham~iga.rantia. de que não serão
afastados de sel:.ls empregos p~la mera oportunidade
de algumPrefeito querer tira-los.

Pfecisa~os apressa~p.aprovação da Emenda
Constitucional nº·1;ge âl.Jtdriado Deputado Roberto
Gouveia, que regulamel;tta .~Emenda Constitucional
nº 29, 'que destina mal~recurso~r\osEstados e Muni
cípios para o gerenciéiullentú dei Saúde.

É importante que nós, Congressistas, princi
palmente os mais ligaddsàáréa da Saúde, como a
Deputada Angela Guactagjnin, que foi uma grande Pre
sidenteda Cómi~são.deSeguridadeSocial e Família,
e o Deputado ba.rcísi6 Petóndi;úm dos lutadores pela
saúde no País, soliCitemos ao Deputado Carlito Merss
que não permita o desvio de 2 bilhões de reais da área
da Saúde para outros Ministérios.

A saúde no Brasil vai realmente melhorar se
aprovarmos a PEC nº 7, que regulamenta a atividade
do agente de saúde nos mais distantes rincões brasi
leiros, mas precisamos pressionar o Presidente Aldo
Rebelo para que coloque imediatamente em votação
- não há por que postergar mais - a Emenda Cons-
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titucional nº 1, que regulamenta a Emenda nº 29, e
apelar para a Comissão de Orçamento no sentido de
não fazer mais cortes nos recursos destinados à Saú
de, área que precisa ter aumentados seus recursos,
não subtraídos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ontem
estivemos com a Ministra Dilma Rousseff - pessoa ex
tremamente delicada, dinâmica, firme e decidida - para
denunciar irregularidades no Programa Luz paraTodos,
no Maranhão, cujo objetivo está sendo desvirtuado e
deixando muito aquém as metas estabelecidas pelo
Governo Lula.

Levamos também a S. Exa. nossa preocupação
com o estado da BR-316, no trecho que vai do Piauí
ao Pará, cruzando todo o Maranhão, estrada que ser
ve de integração entre as Regiões Norte e Nordeste.
Infelizmente, o Ministro dos Transportes até hoje não
fez a licitação para as obras. Pedimos a S.Exa. que
pressione quem de direito para que dê urgência à re
cuperação dessa rodovia. O Maranhão faz parte da
Amazônia Legal. Ali as chuvas são torrenciais e duram
6 meses. No ano passado, a estrada ficou interditada.
Agora vai ficar novamente. Percorro aquela região diu
turnamente e sei, nas minhas andanças pelo Estado,
que não existe mais aquele trecho rodoviário.

Sr. Presidente, deixo também registrada minha
preocupação com a pauta de hoje. Espero que todos
sejamos eloqüentes, dinâmicos e conscientes para
aprovar a PEC nº 7-B, de 2003, de vital importância
para os agentes comunitários.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Concedo

a palavra ao Deputado Darcísio Perondi, pelo tempo
de 3 minutos. (Pausa.)

Vejo que S.Exa. não está satisfeito com o tempo
que lhe foi concedido. O Presidente Aldo Rebelo logo
vai dar início à Ordem do Dia. Assim, peço aos Srs.
Parlamentares compreensão, porque temos ainda o
Grande Expediente.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por que VExa.
concedeu 5 minutos para os outros e só 3 minutos
para mim? Reivindico os 5 minutos, porque levantei
às 7h30min e esperei - e respeito tudo o que VExa.
fez - com educação.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Já perde
mos um minuto, Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Não, Sr. Presiden
te. V.Exa. está sendo injusto e desigual.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Repito,
Deputado Darcísio Perondi: VExa. já perdeu um mi
nuto.

Tem VExa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, este plenário tem de lotar no
começo desta noite para votar a proposta de emenda
à Constituição que permite a contratação pela admi
nistração pública de agentes comunitários de saúde
por meio de processo seletivo público.

Esses profissionais são verdadeiros anjos da
guarda, responsáveis principais pela diminuição da in
ternação hospitalar e da mortalidade infantil e pela me
lhoria dos indicadores de saúde nos últimos 10 anos.

A área de saúde passa por dificuldades enormes,
em especial o segmento hospitalar. Os agentes de saú
de são os pára-choques da desigualdade social. Batem
à porta de cada casa e orientam a mãe a amamentar
e a mulher a fazer o exame de Papanicolau, para pre
venir o câncer de colo de útero, e a rnamografia, para
detectar o câncer de mama.

A proposta de emenda constitucional não é '1rem
da alegria"; propõe o processo seletivo público. A in
tenção é selecionar um líder da comunidade para co
brir de 500 a 1000 famílias. Como disse o Deputado
Gouveia, o lutador pela saúde pública sabe o nome
do filho, do pai, da mãe; tem o mapa da saúde pública
daquela comunidade.

A aprovação dessa PEC vai permitir o processo
seletivo público e dar mais condições profissionais e
segurança para mais de 160 mil agentes de saúde.

Estão presentes na Casa 500 conselheiros muni
cipais de saúde, que vieram pedir ao Presidente Aldo
Rebelo que coloque na pauta o mais rapidamente
possível a regulamentação da Emenda Constitucio
nal nº 29, de 2000. Os Governadores não cumprem
o que ela determina. Lula cumpre quase totalmente,
mas confunde água, esgoto, roupa, salário e comida
com dinheiro do SUS. Presidente Aldo Rebelo, VExa.
é sensível e solidário, é um homem universal.

Os conselheiros também vão procurar o Relator
Carlos Melles, que tem escutado o Movimento Nacio
nal da Saúde e hoje vai receber o Conselho Munici
pal de Saúde. Faça como o Deputado Jorge Bittar fez
em 2003, quando Relator: devolva o Programa Bolsa
Família, que está dentro do Orçamento do SUS, para
o Ministério do Desenvolvimento Social. Estão sendo
tirados 2,1 bilhões do Sistema Único de Saúde para
o programa Bolsa Família. Deputado Carlos Melles,
VExa. é sensível. Pedimos que reflita. Que a Comissão
de Orçamento, da qual faço parte, siga o exemplo do
Deputado Jorge Bittar, Relator, em 2003, que corrigiu
um erro feito por um Ministro de Estado, e o Presidente
Lula, seguramente mal informado, assinou a proposta
orçamentária.

'_AA_AA~ "" • • __'_~ _
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o segmenlto de saúde precisa destes mais de 2
bilhões de reais. Por isso, hoje os conselheiros muni
cipais de saúde estarão aqui.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, é com muita emoção
que, nesta tribuna, nos unimos ao povo de Correntina,
na Bahia, para comemorar os 50 anos de sacerdócio
de Padre André, no próximo 8 de dezembro. Um dos
mais conhecidos e respeitados religiosos de nosso
Estado, notabilizado pelo alto poder de convencimento
e pelas práticas de caridade, Padre André é um ver
dadeiro patrimônio da fé baiana, merecendo, assim,
nosso reconhecimento e nossa gratidão.

Nascido em Paramaribo, Capital deSuriname,
em abril de 1919, André Franz Bérénos descobriu a
vocação ainda criança. Por caminhos aparentemente
tortuosos, que o afastaram de possibilidades na França
e na Venezuela,; nosso futuro sacerdote, que à época
contava apenas 30 anos, acabou s'endo encaminhado
para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em agos
to de 1949. Ali, aprendeu o português, deu início aos
estudos filosóficos e finalmente foi ordenado padre,
em 1955.

Na seqüência, movido pelo desejo de aprofundar
se na fé e no trabalho de catequese, especializou-se
em Filosofia e Te!ologia. Mas também bacharelou-se em
Direito e percorreu os caminhos da Parapsicologia.

Seu prime~iro trabalho eclesiástico foi em Barra
do Rio Grande, já na Bahia, onde deu início a intenso
trabalho comunitário e assistencial. Nessa cidade, em
agradecimento ao sucesso de seus esforços contra al
gumas manifes1:~çõesde promiscuidade e o paganis
mo, fez erguer a Igrejade Nossa Senhora do Rosário,
que a ele permanecerá vinculada na grata memória
de seus fiéis. '

Foi em junho de 1956, quando contava 37 anos
de idade, que Padre André finalmente chegou a Corren
tina, cidade onde iria consolidar seu sacerdócio como
um centro religioso de muita importância, conhecido
em toda a Bahia.

Como pároco, logo conquistou a simpatia da po
pulação local. Suas iniciativas no campo da educação
profissionalizante foram verdadeiramente pioneiras:
em apenas 2 anos, criou o Curso Comercial Básico
nas cidades de Santa Maria da Vitória e Correntina,
promovendo novas perspectivas para a população,
especialmente os mais jovens.

No campo religioso, Padre André também se mos
trou extremamente profícuo. Incentivou sobremaneira
o culto das tradições católicas, como a Festa de Reis,
a Festa do Divino, com suas cavalhadas, a Festa do
Rosário, as comemorações e ritos da Quaresma, que
culminam com li Semana Santa e a Paixão de Cristo,

os festejos da padroeira Nossa Senhora da Glória e,
naturalmente, a grande festa do Natal.

Mas o grande mérito de Padre André, o espelho
verdadeiro de seu desprendimento cristão e solida
riedade ao próximo, mostrou-se com suas peregrina
ções na zona rural do Município, onde as condições de
saúde e saneamento eram extremamente precárias,
ocasiões em que, pessoalmente, prestava assistência
à população.

Fruto de seu esforço, criou-se a Casa de Saúde
e Maternidade Padre André, ainda em funcionamento
e hoje conveniada ao Sistema Único de Saúde.

Desde então, Padre André vem investindo em
um grande projeto de saúde coletiva, que consiste no
atendimento, por. equipes, aos povoados vizinhos. A
partir dessas visitas, estabeleceu-se Um mapa de prio
ridadessociais, que incluem, das (jificuldades próprias
do setor de saúde, as questões fJndiárias, a carência
de estradas, o êxodo rural, o analfaoetisrno, a falta de
tecnologia no campo e a ausênCi~ dk: um mercado de
trabalho.

Esse olhar profuhdamehte ir)teressa.do e criativo,
capaz de atinarpara. as verdadeirasneces~idadesde
uma população pobre e carente; levou Padre André
à criaçãode um colégio em Correntina,. oferecendo a
oportunidade de internato para os jove;ns vindos do meio
rural e pretendendo, no 18turo, abrigar Um seminário.

Em 1974, sua iniciativa foiaihda responsável
pela instituiçãod02º:grau na cidade, o que culminou
com a fundação cio Q:entro Educacional de Correnti-

• ' , ' ,: , " ;" ~ ~ , ,' ' ,,: ': : I ~, ,: I ,I

na, em cUJa estrutura flslca.poderiafuncionar cursos
de nível superior. ..

Não bastasseintbdosesses'esforços, ainda con
seguiu fundar a :Escol~ Família Agrícola de Correntina,
de valorinestimávelparaO botn 'rendimento da agri
cultura de subsistên?ianl:!' região, •

Tantas obraseAantadedicação não poderiam
passar desper<::ébida~,nerT)nacomu'nidade laica, nem
na comunidadereliglôs~. Em 1990, oSélnto Padre João
Paulo II conceâ~u"l~e,,6títulocJeMbn!senhor, que signi
fica, na carreira~desi~s~i?a',C~mareir6 do Papa. Nesse
momento, a Igrej~Cat6Iià'rec0hheda uma vida inteira
dedicada aos eQsinarli~lJtosdsCristo,materializados
no empenho e~mihi~iz~r()sófrimehtodosexcluídos
e desamparadOs dê nosso Estâdo.

Por isso, consideramos também grandes vitórias
a criação da Rádio Càrícia FM e a criação do Sindica
to de Trabalhadores Rurais dê Correntiná Aí também
comparece, nitidamente, seu senso de responsabilidade
em relação aos problemas soCiais e seu engajamento
efetivo nas possibilidades reais de solucioná-los.

Não é difícil perceber por que a população baiana,
em especial a de Gorrentina, tem na figura de Padre



59662 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

André uma referência da atuação da Igreja Católica no
Brasil, sempre posicionada em favor dos menos favo
recidos. Seu exemplo de desprendimento, coragem e
coerência com os mandamentos de Cristo é venerado
por todos os que conhecem a ele e a sua obra.

É por isso que fizemos questão de cumprimentá
lo, da tribuna desta Casa, agradecendo a Deus pelos
longos caminhos que o conduziram ao Brasil. Ao mesmo
tempo, expressamos nossa fé, nosso reconhecimento
e nosso desejo de que sua carreira continue iluminan
do tantos corações, hoje e sempre.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL-CE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, espero que o tempo a mim concedido tenha
a mesma extensão do tempo dos oradores que me
antecederam.

Agradeço ao Deputado Henrique Afonso a in
versão em função de um compromisso que tenho na
TV Câmara.

Quero manifestar rapidamente, antes de entrar
no tema do meu pronunciamento, nosso apoio à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-B, de autoria do
nobre Deputado Maurício Rands, que reconhece o
direito dos agentes comunitários de saúde de todo o
País, uma grande vitória da mobilização daqueles que
são as verdadeiras pernas e mãos do Sistema Único
de Saúde - SUS em todo o território brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para manifestar minha imensa preocupa
ção com a forma como está sendo conduzido o pro
cesso de escolha dos membros da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança - CTNBio.

Como é de conhecimento público, na condição
de coordenador da Frente Parlamentar Mista em De
fesa da Biossegurança e pelo Princípio da Precaução,
desenvolvemos um enorme esforço no sentido de as
segurar que o projeto de lei que tratava da biossegu
rança refletisse a aplicação do princípio da precaução,
considerando a precariedade das pesquisas sobre as
reais conseqüências do uso dos organismos geneti
camente modificados.

Aprovada a lei de biossegurança, depois de um
amplo debate no qual estivemos presentes na condi
ção de membro da Frente Parlamentar, e publicado no
Diário Oficial da União. em 23 de novembro de 2005,
o Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005, que
a regulamenta, os Ministérios iniciaram o processo
de escolha de seus representantes, bem como dos
representantes da sociedade civil, para a composição
da CTNBio.

O Ministério do Meio Ambiente designou o Fó
rum Brasileiro de Organizações Não-Governamentais

e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desen
volvimento - FBOMS, após consultas às organizações
da sociedade civil, para coordenar a elaboração das
listas tríplices, uma para membro titular e outra para
membro suplente. Ocorre que, em outros Ministérios,
está havendo distorções graves não só em relação ao
que determina a lei e o decreto, mas também no que
concerne à ligação dos possíveis indicados com os
interesses empresariais.

No caso do Ministério da Saúde já teriam sido in
dicados o Dr. Walter Colli (titular), da USP, e a Ora. Ema
Kroon (suplente), da UFMG. Essa indicação já seguiu
para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ambos já
faziam parte da CTNBio e sempre têm votado. segun
do informações que nos chegam, a favor de interesses
empresariais e em detrimento da biossegurança.

Diante desse resultado, pergunta-se como o Minis
tério da Saúde fez as consultas e se de fato as organi
zações da sociedade civil elaboraram a lista tríplice, de
acordo com o art. 9º do Decreto nº 5.591, de 2005.

A fim de dissipar essas dúvidas, estou encami
nhando requerimento de informações para o Ministro
da Saúde.

O Ministério da Ciência e Tecnologia, por sua vez,
constituiu uma comissão para elaborar as listas trípli
ces, para a nomeação de 12 membros da comunidade
científica. Contudo, vários membros desta comissão,
como o Dr. Ernesto Paterniani, o Dr. Elíbio Rech e o
Dr. Jorge Guimarães, já se manifestaram publicamente
que são favoráveis aos transgênicos, sempre mencio
nando que os produtos não têm risco, mesmo com a
ausência de estudos.

Além disso, o Sr. Elíbio Rech desenvolve transgê
nicos na EMBRAPA e tem interesse direto na questão,
o que é proibido pelo menos aos membros da CTN
Bio, de acordo com o § 6º do art. 11 da Lei nº 11.105,
de 2005:

"Os membros da CTNBio devem pautar
a sua atuação pela observância estrita dos
conceitos ético-profissionais, sendo vedado
participar do julgamento de questões com as
quais tenham algum envolvimento de ordem
profissional ou pessoal, sob pena de perda de
mandato, na forma do regulamento".

A questão é: se aos membros está proibido se en
volverem com o julgamento de questões com as quais
têm interesse pessoal ou profissional, como podem es
sas pessoas, que têm de fato tais interesses, participar
da escolha dos futuros membros da CTNBio?

No caso do Sr. Jorge Guimarães, ex-Presidente
da CTNBio, a situação é ainda mais grave. Ao publicar
um parecer em que autorizava a importação de milho,
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decidida pela CTNBio apenas para 400 mil toneladas,
o Presidente da CTNBio ampliou as autorizações feitas
pela Associação Avícola do Estado de Pernambuco.
Segundo o ParElCer Técnico Prévio Conclusivo, cujo
Extrato de Parecer Técnico nº 530/2005 foi publicado
no Diário Oficial da União, em 4 de abril de 2005, "even
tuais solicitações da mesma natureza, que envolvam
os mesmos eventos contidos neste parecer técnico
prévio conclusivo, ficam isentas de nova avaliação por
parte da CTNBio".

Como os senhores e as senhoras podem obser
var, o pedido que foi aprovado para apenas uma im
portação foi estendido ad aeternum pelo presidente,
na época, o Sr. Jorge Guimarães, sem aaprova:ção
da comissão. O caso foi considerado tão grave que o
próprio Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS
teve que reformar o parecer.

Se o processo não tiver transparência, conduzido
com a ética heciessaria e aparticipação da sociedade,
a conseqüência é que a representação da sociedade
civil poderáficalr marcadamente prejudicada e mais
uma vez os interesses maiores da sociedade poderão
ser sobrepostos pelo intéresse depoucos.

Muito obrii~adQ.
OSR. HEI"lIRIQUE AFONSO (PT-AC. Sem revisão

do orador.) - Sr~ Presidente, Sras.e 51's. Deputados,
quero fazer uma denúncia. Tenho 'certéza de que não
vou ultrapassartneutempo.

Sr. Presidénte, a Amazônia, durante toda a sua
história, tem sido vítima déibiopirataria. Denúncia fei
ta no jornal Folha de SPaulo, do dia 29 de novembro
deste ano, telifr~epreocupadomuito. Queria aqui pe
dir a ajuda do~Ainistro Jaques Wagner· para trazer a

,I ,',:'

esta Casaproje'to de lei que vai regulamentar o aces-
so à nossa biodiversidade é aos seus conhecimentos
associados.

De 1.026 artigos, Deputada Angela Guadagnin,
63% foram realizapos por pesquisadores estrangeiros,
sem sequer as universidades e institutos de pesquisa
terem' conhecimento. Repito: de 1.026 artigos, apenas
375 foram ela.borados com a participação de pesqui
sadores brasileiros.

Infelizmente, Sr. Presidente, tenh9 que encerrar
meu pronunciarnento, pois gostaria de aprofundar-me
no tema, mas chamo a atenção do Ministro Jacques
Wagner no senltido de que hàja uma articulação po
lítica para que úm projeto de lei que regulamenta o
acesso à biodiv.ersidade e ao conhecimento associa
do, principalmente de interesse da Amazônia, tramite
em regime de urgência.

Muito obriijado.
O SR. NltTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 51's.

Deputados, o café é a cultura tropical permanente mais
difundida no Estado de Rondônia, constituindo-se na
base econômica de pequenas e médias propriedades.
O plantio comercial no Estado com cafeeiros da es
pécie Coffea arabica, pouca adaptada a região com
baixa altitude e latitude, foi feito por colonos migran
tes, do Paraná ou de São Paulo, que traziam em suas
mudanças uma sacola com sementes de café arábi
ca, para novas semeaduras em seus lotes de terras,
em Rondônia.

Na década de 70 foi introduzida a espécie Coftea
canephora, mais adaptada às cdndições ecológicas lo
cais. A grande expansão da cultUra nb Estado ocorreu
a partir de 1970, coma implantaçãoide Projetos Inte
grados de Colonização, do INC8A -Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Ag~ária, que assentaram
milhares de famílias 'de peql.Jenps agricultores.

Acafeicultura de Rondônia é pouco competitiva,
" ' " " ' ,I ,

devido à baixa produtividade, a' má qualidade do pro-
duto e ao elevado custo de produção. Assim sendo, a
área cultivada: com café em RÓndômia vem sofrendo
alterações significati",as, confo~me o comportamento
do mercado. Noperíodo de 1990 a 1992, devido a di
ficuldades de comercialização, aárea plantada sofreu
redução estimada ern17%.cdma irecuperação dos
preços do produto a partir dé1993e também motivado
pela~ampanhaPlante Café, em1199E5, a área cultivada
cresceu aproxirhadamemte 62%, ate: oano de 2000.

: ..•. ',. '," ',. ',,' ..' "I, , ....
A partlr~e~sa d~t~até2002~comnovas dificul·

dadesde corn~toiilliza~ão,estirha-'sé uma reClução de
área em torno'de19%J:Al~ndê~ciaatiJal é a substitui
ção d~slavoura~v~I~~~,porro~os'l~Iantios e a subs
tituição da culturadoGaf~por Rastagens.

cD Estad6de H6n<i6nia ocilipaatualmente o 5º lu-
'....... ,.'1', ,.1"" ,

gar c()h1b prod4tor d~táfé nO'~aís, ~. ,o 2º lugar como
produtor de cflf~::tip~ robusta.Âá~~acultivada é es
timada, peloMA'PA/C9NAB,n~ saf~a2004/2005, em
165.469 hectéitres, COr1;l üma'ptoduçao de 1.700.000
sacas beneficiadasecom'umrêndiménto de1 Osacas
por hectare.predomiháll1 no EEstado pequenos pro
dutores, queutHizam~i~t~ma de pr~âução similar ao
utilizac;Jo nas regiões produtdrab trâ~idonais do País,
que, por sua vez, é pÓúcoadbq~#do às condições
ecológicas locais.

O nível tecnológico utilizado na cultura é baixo
- pequeno uso de insumos modkrno$ - e o rendimento
alcançado relacionado com condições climáticas favo-

I

ráveis, fertilidade natural do solo e potencial genético
das cultivares. Acreditá-se que 95% da área cultivada
no Estado pertença à espécié Coftea canephora, cul
tivar conilon. Essa cultivar mostrou-se bastante rústi
ca e produtiva, porém suscetív~1 à Hemileia vastatrix
(ferrugem do cafeeiro).
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Atualmente, estão sendo difundidas na região
algumas progênies da cultivar Robusta, com fatores
genéticos de resistência à ferrugem, nematóides e com
sementes de melhor aspecto comercial. A espécie Co
ftea arabica, com as cultivares Mundo Novo e Catuaí,
representa apenas 5% da área cultivada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
de 1999, entreguei às autoridades governamentais o
documento Rondônia: Vamos Plantar Café. Nele ficou
constatada a existência, em Rondônia, de dois sistemas
de agricultura de café: a cafeicultura tradicional e a ca
feicultura de maior tecnologia. A cafeicultura tradicional
predomina no Estado; utiliza baixo nível de tecnologia;
a densidade dos plantio é de 4 por 3 metros, com uma
população de 830 plantas/hectare; as capinas são fei
tas manualmente; o cafezal não recebe adubação, não
recebe tratos contra pragas e doenças e alcança entre
650 e 700 quilos/hectare de café beneficiado.

Na cafeicultura com maior tecnologia. o plantio
é feito a partir de mudas enviveiradas. As mudas são
plantadas em covas adubadas. no espaçamento de 4
por 1 metros, ou seja, 2.500 mudas/hectare. É feito o
controle da broca e a adubação química. A cafeicultu
ra com maior tecnologia alcança entre 3.000 e 3.500
quilos/hectare de café beneficiado, ou seja. 50 sacas/
hectare. A área plantada com cafezais com maior tec
nologia é ainda muito pequena. em Rondônia.

Nos 2 últimos anos, a irrigação dos cafezais
tornou-se uma questão muito importante e discuti
da, em Rondônia. Muito embora defenda sua rápida
divulgação, com a difusão da tecnologia da irrigação
entre os produtores rondonienses, reconheço que é
ainda precária a base técnica da prática da irrigação
em nossos cafezais.

A irrigação aumentará a produção de café, com
ganhos de produtividade. A produção de café cai nos
meses mais secos - junho. julho. agosto e setembro-,
porque a falta de água prejudica a floração e a granação
dos cafezais nos meses de agosto e setembro. Mas é
uma prática de natureza complementar: é imprescin
dível, que os produtores contem com financiamentos
para a adoção da tecnologia da irrigação.

Solicitei, e agora reitero, à EMBRAPA-Rondônia,
que agilize os estudos e faça experimentos indispen
sáveis para dar suporte técnico-científico confiável e
seguro, a fim de que a prática da irrigação possa sus
tentar a produção de café de Rondônia e dê oportu
nidade de maiores ganhos para o produtor. Até agora
a cafeicultura de Rondônia não dispõe de recomen
dações seguras.

Segundo informações pessoais, do pesquisador
Wilson Veneziano, da EMBRAPA-Rondônia, há 2 ou
3 anos houve uma verdadeira corrida às vendas de

equipamentos para irrigação, de cunho nitidamente
comercial. Foram instalados equipamentos em áreas
não-indicadas para a irrigação (solos com reduzida ca
pacidade de retenção de água), e restrito acompanha
mento de parte dos extensionistas da EMATER-RO.

Hoje, existe um número muito pequeno de equi
pamentos vendidos e instalados em funcionamento.
Em termos percentuais, estima o pesquisador Wilson
Veneziano que apenas aproximadamente 2% dos
equipamentos está em uso; o restante foi abandonado
e encontra-se sucateado. Um uso perfeitamente de
fensável para a utilização da irrigação seria em áreas
com plantações c1onais. O clone, por não ter um sis
tema radicular com raiz pivotante, fica com as raízes
absorventes situadas na porção superficial do terreno,
e aproveitam muito da suplementação de água.

Um outro avanço tecnológico que está começando
a ser introduzido em Rondônia é a utilização de mate
rial c10nal de café. Em Cacoal e em Buritis já existem
viveiros de plantas clonais trazidas do Espírito Santo,
por particulares, que se intitulam "viveiristas" .

É preciso que se informe aos produtores de café,
principalmente aos pequenos produtores, os menos
informados, os avanços das técnicas que hoje estão
modificando a cafeicultura tradicional. A planta c10nal
é obtida via reprodução assexuada ou reprodução
vegetativa. Essa reprodução vegetativa pode ser feita
pela produção de estacas enraizadas, por garfagem
ou por enxertia - sem comentarmos a reprodução via
cultura de tecidos meristemáticos.

O cuidado que uma planta c10nal requer é muito
diferente daquele que uma planta originada de semen
tes recebe. Os tratos culturais que devem ser dispen
sados às plantas clonais vão desde a escolha de uma
terra de fertilidade natural média/alta, suprida de água,
mormente no período seco, com sombreamento ade
quado das podas de formação da nova muda de café.
A planta clonal é uma planta especializada, e mais
frágil, mais sensível, requer tratos especiais.

Valendo-me das informações de caráter pessoal
do pesquisador Wilson Veneziano, da EMBRAPA-Ron
dônia, as pesquisas estão muito prejudicadas pela falta
de recursos para o projeto de melhoramento. A equipe
não está contando com recursos para aquisição de
adubos, fungicidas, para abastecer as viaturas ou para
as diárias dos pesquisadores, sejam eles doutores ou
técnicos agrícolas.

Dessa forma, a cafeicultura de maior tecnologia
está com sua difusão muito prejudicada. Uma produti
vidade que poderia ser de até 50 sacas de café benefi
ciado está condenada a ficar com o nível da cafeicultu
ra tradicional, que não passa de um rendimento de 10
sacas de café. A produção de café de Rondônia, que

____• ~ • """f.~'lII~~__....la'Jt-ll~"-'.'
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hoje alcança entre 1.700.000 e 2.000.000 de sacas,
poderia vir a ser 5 vezes maior - 8,5 a 10 milhões de
sacas - se alcançasse a graduação de cafeicultura de
maior tecnologia.

Sr. Presidtmte, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
obrigação de ale!rtar os produtores de café, sejam eles
grandes cafeicultores, médios ou pequenos produtores,
contra o perigo que estão correndo ao comprar mudas
c10nais de qualquer origem. Qual a origem? Qual a
procedência das mudas c10nais que os viveiristas de
Cacoal e Buritis .estão vendendo?

Uma outra indagação é ade que mesmo que as
mudas c10nais sejam de boa origem, sejam mudas
certificadas, fica.ria a pergunta: o material c10nal im
portado para Rondônia passou por uma aclimatação,
por um período de teste, nas condições ambientais de
Rondônia? Não devemos esquecer que as condições
de solo e clima do Espírito Santo são diferentes das
condições de Rondônia.

Somente para falar no regime de chuvas em
Rondônia, nas regiões onde se planta café, chove
em média 1.500 mm/ano; em alguns Municípios cho
ve até 2.000 mrn/ano.No Espírito Santo, o regime de
chuvas é bem niaisrestrito, bem mais seco; a precipi
tação acumulada no ano não alcança 1.000 mmlano.
O cafeicultor de Rondônia não poderá correr o risco
de comprar gato por lebre.

Informações do MAPAlCONAB dizem de uma
produção de café no Brasil, na safra 2004/2005, de
38,6 milhões de! Sacas beneficiadas. O Estado de Mi
nas Gerais figuracom.uma produção de 18,7 milhões,
que corresponde àmetade da produção brasileira de
café. O Espírito Santo produziu um total de 6,8 milhões
de sacas benejfiCiadas (2,3 milhões de café arábica
e 4,5 milhões de café robusta); São Paulo contribuiu
com uma produção de 5,2 milhões de sacas; Paraná,
2,5 milhões de sacas.

O Estado da Bahia aparece com uma produção
de 1,8 milhões de sacas de café robusta e 0,4 milhões
de sacas de café arábica, totalizando 2,2 milhões de
café benefíciado.O Estado de Rondônia produz apenas
café robusta, e contribuiu com 1,76 milhões de sacas;
aparecendo numa 6º posição de produtor de café, na
safra 2004/2005.

Em Rondônia, analisando a planilha da produção.
de café que indica a área plantada em hectares, a pro
dução em toneladas e o rendimento médio em quilos
por hectare, por Município, elaborou-se:

Róndônia: Os Dez Municípios Maiores
Produtores de Café, safra 2004/2005.

Município Área Produção
São Miguel do Guaporé 13.484 10.518
Cô:\coaI17.630 8.462

Alto Paraíso 8.239 5.932
Machadinho do Oeste 9.500 5.700
Alta Floresta D'Oeste 7.286 5.246
Nova Brasilândia 7.925 4.755
Vale do Paraíso 5.556 4.000
Ariquemes 5.0943.668
Alvorada do Oeste 4.591 3.306
TOTAL 85.179 56,169

A área plantada em hectare dos 10 Municípios
maiores produtores de café alcança 85.179 hectares,
o que equivale a 50,8%. Em termos de produção, as
56.169 toneladas correspondeni a 54,3%.0 rendimen
to médio por hectare para os 10 Municípios maiores
produtores de café é de 659 quÚos/hectare, superior à
média do Estado, que éde 617; quilos/hectare.

Sr. Presidente, Sras. e 51'S. Deputados, segundo
informações que transcrevo dÓ pesquisador da EM
BRAPA-Rondônia WilsonVenéziano, publicada nos
Anais do Seminário do Agronegóbo do Café na Ama
zônia, realizado em Ji-parana,. Rondônia, em julho de
2002, o Estado possuía 24 mil~õesde hectares, com
a predominância de 2 gruposd;é solos: latossolo(dis
trófico), representando45'%dai'área total epodzólico
(eutrófico e distrófico),represehtando 31%.

Os latossolos apre~ehtarri ibaix~ fertilidade natu
ral, alta saturação deal~míri()elgrandecapacidade de
fixação de fósforo.Pode-'s~Co~sideraraibaixa fertili
dade natural de algl.J.nssoloscomo ób$taculo sério ao
desenvolvimento da caf~icJltJra bonveryd~~al na região.
Por outro lado, as ~rogên'ies d6kcafeeirosdisponíveis

"',,i,"" ,:',1 :1', :;"'::,"::1: ':, " " ;!,;I

atualmente são bastante exigentes em nutrientes, e
necessitam da aplicaçã~decltrretivô~ef~rtilizantes
no solo, para exter,nar todos~dpbtericial produtivo.

Dessa forma,' av:iabiiidci~ie ecoii)m:icki da cultu

ra ~o café, no~sol~~niai7!P91:f~e~ da .fegi~0, depende
mUito da relaçaq en1re Q p~eço(jo; proôuto ~ os preços
dos insumos utilizados. Em~b~agrahdêparte da ca
feicultura de R'ondôhl~,estej~lh~télladáem solos po
dzólicos, com fertilidade:d~~nédiaa alta e com boas

. '.. " ,;1. "

características física.s"ehCohtram-selâv6ú'ras em so-
los com sérias Iirriithções"tántb sob o a~pecto físico,
como químico, emçonseqbén~ia de umaicolonização
mal orientada. Dentre os prdbiemas t'ísicos, os mais
importantes estão relacionadO? com o relevo, profun
didade de solo, textura e porosidade.

No que diz respeito ao clirma, em Rondônia distin
guem-se 2 tipos climáticos: dirn'a tropical chuvoso com
pequena estação seca (Am) e clima tropical chuvoso
com estação seca bem· definida (Aw). De um modo
geral, ocorre déficit hídrico de junho afins de agosto,
e excedente de novembro a· maio.
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o zoneamento climático elaborado por Camargo
estabelece os seguintes parâmetros para definir as exi
gências climáticas para a cafeicultura comercial:

Para a espécie Coffea arabica, temperatura mé
dia anual superior 18 e 23º centígrados e deficiência
hídrica anual inferior a 200 mm.

Para a espécie Coffea canephora, temperatura
média anual superior a 23º centígrados e deficiência
hídrica anual inferior a 200 mm.

Com base nesses parâmetros, a maior parte do
Estado de Rondônia é considerada inapta para o plan
tio de cafeeiro da espécie Coffea arabica, porém, apta
para Coffea canephora. Com relação à altitude, o IBC
-Instituto Brasileiro do Café, recomendava para Rondô
nia regiões com altitude superiores a 500 metros para
arábica e inferiores a 500 metros para robusta.

Ainda segundo Wilson Veneziano, as principais
doenças do cafeeiro em Rondônia, são causadas por
fungos, entre os quais se destaca a Hemileia vasta
trix, agente casual da ferrugem. Ocorrem ainda a Ro
selinea s.p. (mal dos quatro anos), Colletotrichum s.p.
(antracnose) e outras. Dentre essas doenças, mere
ce destaque a ferrugem, pelo prejuízos que causa à
produção, em torno de 20%. Apesar da importância
da ferrugem e da viabilidade técnica e econômica de
seu controle, com fungicidas cúpricos e sistêmicos,
poucos produtores executam o tratamento devido à
falta de condições financeiras e ao elevado preço dos
produtos químicos na região.

A maneira mais econômica de se controlar a
referida doença é o plantio de cafeeiros com fatores
genéticos de resistência. A EMBRAPA-Rondônia dis
põe no Campo Experimental de Ouro Preto do Oeste
de diversos cultivares de cafeeiros resistentes ou to
lerantes à ferrugem, que podem ser multiplicados e
distribuídos aos produtores.

As principais pragas do cafeeiro no Estado de
Rondônia são: Hypothenemus hampei (broca do café),
Perileucoptera coffella (bicho mineiro) e Oligonycus
ilices (ácaro vermelho), pelos prejuízos que causam
à produção. No entanto, dependendo das condições
climáticas e desequilíbrios biológicos, outras pragas
que normalmente não provocam danos sérios à cultu
ra podem vir a causá-Ias, tais como: Planacoccus citri
(cochonilha branca), Coccus virides (cochonilha verde)
e Eacles imperialis magnifica (lagarta dos cafezais).

De modo geral a mão-de-obra também constitui
um fator limitante ao desenvolvimento da cafeicultura
no Estado. Devido às condições climáticas da região,
a cultura exige bastante mão-de-obra, principalmen
te, para as operações de controle de ervas daninhas,
tratamento fitossanitário e colheita. Observe-se, tam
bém, que a área de café nas propriedades da região

não é adequada à disponibilidade de mão-de-obra. A
situação vem se agravando, com a grande migração
de agricultores para as cidades de Rondônia e também
para outros Estados. Nessas condições, acredita-se
que a cafeicultura é mais viável nas propriedades que
utilizam apenas mão-de-obra familiar. O comentário é
verdadeiro quando se comprova a existência de uns 40
mil pequenos cafeicultores da agricultura familiar.

A distância dos grandes centros de consumo,
industrialização e exportação, a falta de associações
fortes ou cooperativas, para produzir e colocar o café
no mercado interestadual e internacional; a falta de li
nhas especiais de crédito para a comercialização; a má
qualidade do produto; a armazenagem deficiente e o
desconhecimento do mercado de café pelos produtores
são fatores que dificultam a comercialização.

De um modo geral, os negócios com o café no
Estado são efetuados entre produtores e intermediá
rios (maquinistas e cerealistas), com base na renda
bruta do café. Dessa forma, não há estímulo para a
melhoria da qualidade do produto. Em Rondônia, ape
nas algumas firmas exportadoras têm adquirido café,
com preço diferenciado, de acordo com a classificação
por tipo de bebida.

Devido às condições climáticas e ao processo de
colheita utilizado, por via seca (tradicional), o café de
Rondônia é considerado de má qualidade. Entretan
to, os trabalhos efetuados pela EMBRAPA-Rondônia
têm mostrado que temos condições de produzir café
de excelente qualidade, com a adoção do processo de
colheita e preparo por via úmida (cereja descascado).
Amostras de café obtiveram conceito excelente, mos
trando que podemos produzir café arábica com tipo 5
- 6 e com bebida dura e café robusta com tipo 5 - 6 e
bebida neutra característica, com corpo e aroma bom
e baixa acidez.

Nunca é demais lembrar que ''8 qualidade de
um bom café já nasce no pé. Isso significa que não
se acrescenta qualidade ao grão ruim, mas uma falta
de cuidado, um descuido pode prejudicar as caracte
rísticas de um grão excelente. O desafio é tomar todo
o tipo de cuidado para que a qualidade não se perca
no meio do caminho, entre os galhos do cafezal e a
xícara do café".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um en
foque que sempre tenho dado aos meus discursos
sobre o agronegócio de Rondônia é o de procurar es
tabelecer, de uma forma muito simples, a contribuição
que o negócio está dando ao PIB - Produto Interno
Bruto do Estado.

No caso do café, tomando como base a produ
ção informada pelo IBGE, para a safra 2004/2005, de
1.700.000 sacas beneficiadas, comercializadas a um

---~-----------------------------------------_._~,.+
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preço no mercado de Rondônia de R$140 por saca
de 60 quilos, a contribuição seria de R$230 milhões
por ano.

Essa contribuição estaria subestimada, primei
ro, pelo ano tomado por base - 2004/2005, que teve
um ano de fraca produção (o Estado já produziu mais
de 2 milhões de sacas). Segundo, quando descrevi o
quadro da cafeicultura de maior tecnologia, ficou claro
que Rondônia, ilncorporando os novos achados, po
derá, em poucos anos, multiplicar sua produtividade,
e por via de conseqüência, sua produção, para pata
mares mais altos.

Com base nas condições ecológicas, pode-se
afirmar que o Estado de Rondônia apresenta grande
poténcial de produção de café da espécie Coffea cane
phora. Entretanto, para Se ter Llma cafeicultura estável
e competitiva, é· necessáriomodificar o sistema de pro
duçãoatual, com a utilização de modernas tecnologias,
principalrnentecom relação aos materiais genéticos,
manejo da cultura, colheita, e· preparo do produto.

''Nos últirryos anos, a pesquisa desenvolveu ou
adaptou tecnologias qUi? permitem melhoria significa
tiva em termos ete produtividade, tolerância a dOenças
e qualidade do produto", diz opesquiSador' WilsohVe
neziano da EMBRI;\PA- Rondônia: oEstado de Rondô
nia pod~rá,maisdoque dobrai' suaprodução'cafeeira,
alcançando 5 nlilhoes de sacas, ou em termos: mone
tários;sOo.milhões de feais, que aumentarão o PIB
rondohiense e ~;uas arreCéldaçõestributári'as.

Sr. Presidénte, SratLe Srs. Deputados,emoldu
rando a situação da cafeiciulturade Rondônia está a
situação da ca.féic8Itura'nacional, que nad, é,dasme
Ihores. Em um'c1od:lI'nent6denornihado Manifesto em

': ',:','" ' ,:':,: "I '; , " ,"" ", ,:', ,',I:' I

Defesa da Cafeicultura Naciohal- Carta,de: fia rginha ,
datada de 4de Ir"lo~embrdde 2005, se pode conhecer
a real situação de ,tão irnportanteagronegÓcio:

"cisprodutores de café, Sindicatos, Co
operati"~s e A~sociaçôessignatáriàsdesse
mMifesto,. r~unido.s nodia 4 ,de novembro de
2005, ná CIdade'deVargi~ha .. Minas Gerais
vê.em apwblico;lil~rtarp~ra a :gra\'esitúaçã~
por que: passa oset<>rcEiféeiro brc.isileiró.

Atlespeitoidos~afek;ultores' brasileiros
terem repll~ado verdadeir~révblllçã'o nos últi
mos anói, elevando o Brasil, depois de várias
décadas de estagnação, à liderança mundial
como produtor e exportador, de contarem com
recursospr6prios para financiar a atividade,
através do Funcafé, ti Governo Federal; ges
tor da pl~lítica bra~ilelrade café,vem demons
trandobaixo interesseha condução dos rumos
do setor.

o rito da aprovação do orçamento do
Funcafé, o processo de liberação dos recursos
desse Fundo, a introdução de modificações
nas exigências de alocação de recursos, o
chamado impacto primário, formam barreiras
práticas que levam o produtor brasileiro a fi
car na expectativa de soluções enquanto seus
compromissos vão vencendo.

A execução orçamentária do Funcafé
para o ano de 2005 é hoje prisioneira de pro
cesso decisório pouco transparente. A libe
ração de R$400 milhões de custeio da safra
2006/07, medida contemplada no orçamento
do Fundopara 2005, vem sendo protelada há
mais de dois mesespor corita danecessidade
de R$10 milhões parafazer face ao custo do
impacto primário,·mecânico introduzido recen
temente pelas autoridades monetárias no rito
orçamentário.

A falta de regras e procedimentos claros,
por parte do GovemoFederal, só traz prejuízos
e tumulto à gestãodo Funcafée da atividade
produtiva,criandodésencontro entre o anúncio
dos programas de crédito e a efetiva disponi
bilização dós recursos aos produtores.

Há t11eses qUé.estamos alertando o Go
verno Federal que:aeficiência da administração
do setorXlém perdendo'qualidadé.

Lutatnos, pOr uma política estruturante
para o~etor, do~templando,'emprogramade
safra par~ 24 ~es~s,da!conj Ligação das ações
de crédito ~ural cd:~noptpgrama de opção, fer
ramenta fUndarn~;nta'lpªra cor~igir a produção
bienal brasileira,llr~ãofundamentàl para a vo
latilidage:d~préçpdocafé seja maior dentre
os p~oduto9'agrísblas.

Osetorprd~utórvern ativamente partici
panq6~ ~1~~t~rl~0a~ aqt~~idades públicas da
nec:ssld~de 9~J'a~~raça.o d~.dados sobre
custodeproduçao, de estimativas de safras
con~i~t~rit~~le~éaltaqualidad~ técnica, da
necessidade 1dã4brdlaç'ãode estoques estra
tégicos, e~fim:'d~,lJrhàSérie de iniciativas que
perr»itama pM~frl!çãodeplanejamento se
torial mais eficiehte".

Ao transcrever na íntegra, Sr. Presidente, a Carta
de Varginha, faço-o na intenção de manifestar minha
solidariedade aos produtores organizados e aos Sena
dores e Deputados Federais daFrente Parlamentar do
Café. Infelizmente, o agronegócio, apesar de receber
todos os elogios dos governantes e da classe políti
ca, vem obtehdoum tratamento não condizente com
sua importância.
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Primeiro foi o caso da febre aftosa, agora a de
núncia do setor cafeeiro; tendo como pano de fundo
uma denúncia mais ampla, que vem do Deputado
Delfim Neto (PMDB-SP), ex-Ministro da Agricultura.
em uma análise sobre a crise agrícola. Acha que os
problemas conjunturais do setor são graves e podem
anular os efeitos das boas safras anteriores, além de
reduzir o PIB nacional em até R$45 bilhões, em 2005
- ou 2% do total.

.~ situação macroeconômica vai se deteriorar
pelo total abandono da agricultura. O Governo vai pa
gar caríssimo por isso. Serão R$20 bilhões a menos no
faturamento no setor", diz o Deputado e ex-Ministro.

Ação da Frente Parlamentar do Café, enfocando
o leilão de 60 mil sacas de café, em um leilão do re
manescente das opções de venda de 2002, na terça
feira (dia 22 de novembro). Do total de cerca de 920
mil sacas adquiridas pelo Governo naquela ocasião,
restaram perto de 139 mil sacas das quais 60 mil se
rão negociadas.

A receita proveniente do leilão seria suficiente
para cobrir os encargos financeiros da operação de
liberação de cerca de R$400 milhões para o custeio
da safra. A liberação dos recursos para a cefeicultura,
confirmada com o voto do Conselho Monetário Nacional
(CMN), no dia 24 de novembro, quinta-feira, havia sido
anunciada no dia 7 de outubro pela Frente Parlamen
tar do Café, que realizou esforços junto ao Governo,
com a efetiva parceria do Conselho Nacional do Café
(CNC) e da Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária (CNA).

Os recursos, não poderão exceder R$140.000.00
(cento e quarenta mil reais) por mutuário (R$1.440.00/
hectare) e são destinados apenas ao financiamento dos
custos inerentes aos tratos culturais das lavouras, tais
como os relativos a insumos (fertilizantes. corretivos e
defensivos), mão-de-obra e operações com máquinas.
O prazo final para pagamento, em uma única parcela,
será de 45 dias após o término da colheita, respeitando
as diferentes regiões, não podendo ultrapassar 14 de
fevereiro de 2007. A grande novidade é que a garantia
será apenas o penhor da safra.

É importante que o cafeicultor procure as ins
tituições credenciadas (Banco do Brasil, SICOOB,
BANCOOB, etc.), pessoalmente ou através da sua
cooperativa com a máxima urgência, pois, apesar da
data final para contratação ser o dia 28 de fevereiro de
2006. sabemos que os R$400 milhões disponibilizados
não atendem a real demanda do setor cafeeiro.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria

de registrar que, há pouco, foi realizada a solenidade
de imposição da Medalha Mérito Legislativo, quando

diferentes personalidades de nosso País foram agra
ciadas.

Na condição de 2º Secretário, escolhido pelas
senhoras e senhores para representá-los na Mesa
Diretora desta Casa, exerço diferentes funções. Uma
delas é justamente a de guardião da Medalha.

Institu ída em 1983, ela é uma das maiores home
nagens que concedemos a autoridades. instituições e
pessoas que prestaram serviços relevantes ao Legis
lativo ou ao Brasil.

Hoje, tivemos oportunidade de reconhecer re
presentantes de diferentes áreas de atuação. Entre
os agraciados estão o Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva; o Vice-Presidente, José Alencar;
os Governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo;
Aécio Neves, de Minas Gerais; e Lúcio Alcântara, do
Ceará.

Também foram homenageados o Prefeito de São
Paulo, José Serra: o Presidente do Senado Federal,
Renan Calheiros; e o Presidente do Superior Tribunal
Federal, Nelson Jobim.

Além disso, podemos destacar o escritor Ariano
Suassuna, o humorista Renato Aragão e também o
apresentador de televisão Raul Gil.

Essa diversidade, entre aqueles hoje homenage
ados, representa exatamente o que precisamos para
fazer um Brasil melhor. Afinal de contas, todos podemos
contribuir, cada qual à sua maneira, para garantir que
nosso País caminhe forte, rumo ao futuro.

Finalmente, quero fazer um agradecimento pesso
al a um grande aliado de nosso trabalho em Rondônia,
também agraciado com a Medalha Mérito Legislativo.
Trata-se do Brigadeiro Allemander que, na direção do
DAC. teve um papel muito importante no desenvolvi
mento do transporte aéreo no Estado.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o jornal O Estado de S.Paulo, edição
de ontem, em sua coluna Notas & Informações, publi
cou um editorial mostrando a necessidade premente
de sanarmos um dos maiores problemas do País: o
gargalo da infra-estrutura portuária para o desenvol
vimento nacional.

Diz o editorial:

"Gargalo na exportação
Filas duplas de caminhões tornaram-se

habituais nos corredores do Porto de Santos.
evidenciando os obstáculos que os exporta
dores brasileiros enfrentam para embarcar
para o exterior mercadorias no valor recorde
de US$106 bilhões entre 1º de janeiro e 25 de
novembro, com aumento de 22,5% em relação

._------------------------......-----------------_... ~ --'
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ao mesmo período de 2004, e obter um supe
rávit comercial de US$40 bilhões.

A morosidade dos portos afeta pequenas,
médias e grandes exportadoras, inclusive as
montadoras que já venderam para o exterior,
até outubro de 2005, mais de US$9,3 bilhões
e cujos embarques aumentaram 29,3% em
número de unidades e 35,9%, em valor, em
relação ao mesmo período do ano passado,
apesar da valorização do real que prejudica a
rentabiliidade de suas operações.

M,'9.s tão negativo quanto o da taxa de
câmbio é o efeito do conjunto das limitações
da infra-estrutura e dos obstáculos burocráti
cos às e!xportações,que não apenas retardam
os desembaraços de mercadorias, como che
gam a impedir as empresas de embarcar seus
produtos no porto mais próximo, o de Santos,
obrigantio-as a usar os portos do Rio ou São
Sebastião, comomostrou reportagem publica
da dia :;:~OJ11 pelo Estado. Em muitos casos, a
busca de portosmelhor estruturados é o único
meio de os exportadores conseguirem honrar
os prazos acertados com 0$ importadores.

Congestionamentos podem parecer natu
rais qUâ(ldo acoirentede comercio do Pé:'lÍs (ex
portaçÕ'es mais inip()rtaç~é$) em f? meses se
aproxinia dos US$190bilhões, contraUS$121
bilhões em 2003 e U$$159 bilhões em '2004.
E este problema se tornàainda mais grave
porque se acrescenta a oultas deficiências de
infra-estruturae'â:/éritidãodos·órgâospúblicos
incumbidos, por exemplo, até deautorizaro uso
de terminais pro~to~:MontaddrasOuvidas pelo
Estado mencionarEim Clificuldades concretas e
o que e'las têrnfeitppara ~uperá-las.

A Forddonstruiu umUHfninal jJortuário
privativo.na'Bahia: él.35 quilômetr~sde sua fá
brica df~ Camaçari; paira reCiuzirem dois dias
o prazo deentreg~deseus veículos. Trata-se
do único terminal privativo 'da companhia, em
todo o mundo~Masêfllém 'c/ele a companhia
tem de usar o por,td eJe Santos, .onde a fila de
espera parae)qJoftarosmodelosKa; Fiesta e
CourifH; além de canúnhões, chega a retardar
os embarques emaiéquatrodias.

Até 2004,a Generalllt1otorsenviava pelo
Porto de Sal'1tosa quase totalidade de suas
exportações, mas hoje está exportando por
Santos 40%. Passàram a predominar os em
barques pelo Porto do Aio, enquanto 10%
saem do Porto de São Sebastião, além de
uma p€'quena parte da produção· de veículos

Celta, embarcados no Rio Grande do Sul. E
a empresa analisa a alternativa do Porto de
Sepetiba.

O caso da Volkswagen mostra a que pon
to chega a paralisia burocrática do Governo
Federal. A empresa investiu US$40 milhões
na construção de um terminal exclusivo na
margem esquerda do Porto de Santos para
embarcar veículos Fax. A obra foi elogiada
pelo Presidente Lula e concfuída em setem
bro do ano passado, mas até agora a Receita
Federal não autorizou a realização, no local,
do desembaraço alfandegário. Tampouco a
CODESP concluiu os trabalhos dedragagem
do canal, necessário pa.ra a entrada de navios
de maior calado: Como resultado, as exporta
ções estão sendo deslocadas para os Portos
de São Sebastião,: 'do i Rio e de Paranaguá,
ficando apenas a meta'de para ser exportada
porSahtos.

Em 2004, aumentou em 12,54% o movi
mentode cargas no PO{to de Santos. Grandes
investimentos estãosen'do feitos em tecnologia,
com destaque para a ~xportação de granéis.
Velhos guindastes vão sendo substituídos por
portêineres dê últitnageração. Mas isso não
basta. Santos deixOi; de receb'er os investimen
tos públicos de qu~necessiM E o Estado tem

I, '. I

preferido investir tanto nas instalações físicas
do Porto de São S~bastião como na logística
destinada a integra-lo como interior, via cor
redore.s de tran~porte. Jbplflnoé dec':Plica~a
capacidade do POlito .de Sao, Sebastlao ate a
próxima década. O ij'ue:a~autorida'des não po
dem ignorar é qUe Sarifo~ainda será, por bom
tempo, °carrocchefêda estrutura portuária".

I
I :~

O texto por si só demons~raque a Câmara dos
Deputados ace'rtou erri'criarl!JmgrlJpo de trabalho
sobre os gargalos na éxportaçáobrasilelira, tema que
debatemos por k>ngas 9. reuhiqes - iremos realizar a
nossa décima réuniâona prôxima quinta-feira.

Vamos mudar esse qlJâdfoque atinge todos os
portos brasileiros. Estamos 'bOhscientes de que com
trabalho e perséverança iremb~ revertê"lo.

Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero cumprimentar o Deputado Carlos Melles,
Presidente da Comissão Especial que trata da Lei Ge
rai das Micro e Pequenas Empresas, e o Relator da
matéria, Deputado Luiz Carlos Hauly, pelo brilhante
trabalho desenvolvido.
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Essa lei disciplina o regime tributário, previden
ciário e trabalhista dessas empresas e é aguardada
ansiosamente pelos pequenos empresários em todo o
País, na expectativa da redução de impostos.

Milhões de pessoas escolheram o emprendedo
rismo através das micro e pequenas empresas e, com
elas, geram a sustentação das respectivas famílias,
agregando emprego e renda, trabalho e riquezas.

Desburocratizar é a meta. Atualmente, para abrir
uma empresa são necessários, em média, 152 dias e,
no mínimo, e mil reais.

A proposta de unificação dos cadastros basea
dos no CNPJ integrará todos os órgãos envolvidos no
registro empresarial, diminuindo o prazo de abertura
ou de encerramento das MPEs.

Para abrir uma empresa, o empreendedor é obri
gado a se inscrever, isoladamente, em mais de 10
órgãos oficiais diferentes e apresentar mais de 90
documentos.

O estímulo á inovação tecnológica é necessário,
mediante programas de apoio.

Atualmente, 56% das microempresas fecham
suas portas antes de completar 3 anos e 60% não
ultrapassam 4 anos de existência. Segundo o IBGE,
existem 4,9 milhões de micro e pequenas empresas
formais e mais de 9,5 milhões na informalidade. Isso
não é opção, mas contingência.

Estímulo ao crédito e à capitalização - as ope
rações de crédito das sociedades de crédito ao micro
empreendedor -, SCM e as organizações da socie
dade civil de interesse público - OSCIP com MPES
não sofrerão incidência de tributos. Além disso, serão
criadas linhas de crédito específicas para o segmento
e ampliação do sistema de garantias, com fundos de
aval e garantias solidárias.

A Lei do SIMPLES refere-se apenas aos tribu
tos federais. Estados e Municípios funcionam de for
ma diferenciada. A nova lei alcançará as 3 esferas do
Poder Público, com uniformização do sistema legal,
o que facilitará o entendimento e o cumprimento das
obrigações.

Classes de Receita !Alíquotas Parcela a reduzir
Bruta (em R$)
De 5.000,01 a 10.000,00 13".';'
De 5.000,0 I a 10.000,00 flt;·~ ISO,OO
De 10.000,01 a 15.000,00 5% 150,00
De 15.000,01 a 20.000,00 KJo' 100,00..
De 20.000,01 a 30.000,00 7°/ 500,00.'0

De 30.000.01 a 50.000,00 l(0' 800,On
. '.

De 50.000,01 a 75.000,00 9% 1.300,00
De 75.000,01 a 100.000,00 100,';" 2.050.00
De 100.000,01 a 150.000.00 12(~·ó 4.050.00
De 150.000.01 a 200.000.00 14°"0 7.050,00
De 200.000,0 I a 250.000,00 lti% 11.050,00

Mais de 250.,000,00 18~·-r~ 16.050,00

No Brasil, há várias definições para micro e peque
nas empresas. O Estatuto determina que são empre
sas com até 2 milhões e 133 mil reais de receita bruta
anual. Para efeitos tributários, o SIMPLES considera
as empresas com receita de até 1 milhão e 200 mil de
reais e, em suas linhas de crédito, o BNDES expande
o limite para 10 milhões e 500 mil reais. Ademais, cada
estado utiliza um limite diferente. Doravante, será es
tabelecido um critério único de enquadramento a ser
respeitado pela União, Estados e Municípios. Os limi
tes de receita bruta anual passam para 240 mil reais
para microempresas e 2 milhões e 400 mil reais para
empresas de pequeno porte.

Por outro lado, a nova lei viabilizará a criação do
Consórcio Simples, mediante o qual a pessoa jurídica
poderá realizar negócios de compra e venda de bens e
serviços para os mercados nacional e internacional.

Enfim, a Lei Geral permitirá a formalização de
milhares de empregos informais, estimulará o em
preendedorismo e, por conseqüência, promoverá o
desenvolvimento econômico, reduzindo, assim, as
desigualdades regionais do País.

Por todas essas razões, na Comissão Especial
das MPE, como membro titular, tenho atuado de for
ma enfática na defesa dos micro e pequenos empre
sários brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, juntamente com o ex-Ministro José Edu
ardo Vieira, recebi nesta segunda-feira, em Curitiba,
homenagem da Federação da Agricultura do Estado do
Paraná e do SENAR ~ Serviço Nacional de Aprendiza-
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gem Rural, por ter sido o seu instituidor na Assembléia
Nacional Const~uinte.

Ao ato estiveram presentes o Senador Osmar
Dias, o Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná,
Hermas Eurides Brandão, o Deputado Eduardo Sciar
ra, Presidente da FAEP - Federação da Agricultura do
Estado do Paraná, o Sr. Agilde Meneguette, Presiden
te da Federação dos Trabalhadores Rurais do Paraná,
o Sr. Roney Volpi, Superintendente do SENAR/PR, o
Sr. AdemirMuller, entre outras autoridades e mais de
2 mil alunos do Empreendedor Rural, programa que
vem se destacando no País.

Fiquei muito feliz ao ver os resultados positivos do
SENARe suaparceria com empregadores e trabalha
dores rurais para capacitação de outras classes.

Desde a Assembléia Nácional Constituinte, quan
do tive a honra de apresentar a emenda que criou o
SENAR, sempm acreditei que se tratava de iniciativa
fundamental para garantir igualdade de tratamento aos
trabalhadores urbanos e rura.is.Devíamos ao campo
brasileiro um or!~ahismo semelhante aos que já aten
diam aos diversosseginentos de trabalhadores da
indústria e do comércio. Fiquei honrado em resgatar
esta dívida, oféreeendo idênticas 'oportunidades aos
trabalhadores e pequeno~ produtores rurais, abrindo
lhes as portas tIara a cápacitaçãÓ' profissional e para
a promoção soi::::ialde suas famílias.

Doze anos depois de sua regulamentação, o
SENARapresentaresultados que nos deixam felizes
com a dimensão dbtrabálho realizado. De 1993 até
hoie, foram átêlididas 832.344 turmas, com 21.561.904
participantes.

No total, foram 13.214.592 horas dedicadas à
formação profissional, promoção social e programas
especiais para trabalhadores e produtores rurais do
País.

Esses números significam crescimento de homens
e mulheres, cuja contribuição para as atividades do
campo tivéram inestimável qualificação. Todos ganha
ram, individualmente, pelo acesso a novos patamares
de conhecjmento. Mas, é importante ressaltar, toda a
sociedade ganhou com essa iniciativa, pois temos hoie
um contingente de trabalhadores e pequenos produ
tores melhor qualificados, que contribuem para que o
campo continue superando seus próprios paradigmas
de produtividadl~.

O SENAR já nasceu moderno. Surgiu 50 anos
depois das!demais instituições do Sistema S, a exemplo
do SESC, SESI, SENAI, entre outras, com um Con
selho Deliberativo tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores rurais, do Governo
e da classe patron'~1 rural. Sua composição é única e
contempo~ânea. O Conselho Fiscal também é tripar-

tite, com 5 membros representando o Governo, os
trabalhadores e as entidades patronais de produtores
e cooperativas.

É importante ressaltar, ainda, que essa caracte
rística se mantém nas administrações regionais, vin
culadas às Federações da Agricultura e Pecuária dos
Estados. Democratizou-se uma administração que, no
SENAR, se pauta pela transparência no exercício de
suas atividades e na aplicação dos recursos.

Organizado em todos os Estados e no Distrito
Federal, o SENAR tomou iniciativas que marcaram
novo padrão de formação profissional no campo. As
sumiu tarefas que extrapolam a sua finalidade original,
ocupando espaços que mostram a viabilidade de uma
parceria eficiente entre Governo,trabalhadores e ini
ciativa.privada, na execução de projetos sociais.

Várias administrações regionais vêm desenvol
vendo programas especiais, como é o caso do Agri
nho, que surgiu no Paraná, sobo comando da FAEP,
que em 9 anos de atuaçãOjá levouinformações sobre
higiene, saúde, meio ambiente, cidadania, trabalho e
consumo a 749.176 turmas de 1ª, 4ª, 5ª a 8ª séries
do ensindfundamental e educação especial do Para
ná No t6t8.l, foram atendidos 11 ;296.388 estudantes
desde a sua·criação.

Iniciativas semelhantes foram desenvolvidas em
São. 'PaLlló; com os programas Promovendo a Saúde
no Campo e Programa Cidadão Rural, também realiza
do em Minas Geràis, Mato Grosso, Pará e no Paraná,
entre outros Estados.

Taisnúmero.s mostram a dimensão e o alcance
do SENAR. Sua demanda potencial é ainda maior. Se
considerarmos que 20% da população brasileira vive
no meio rural, segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística 'C"" IBGE, estamos falando
de Um público potencial de 14 milhões de pessoas
paraós cursos de formação profissional rural e de 35
milhões para as atividades de promoção social. Para
responder a essa demanda, são necessários recursos
ainda extremamente escassbs para fazer frente a essa
difídl equação.

Como ressaltado, o SENAR iá nasceu contem
porâneo e acompanha as mudanças que ocorrem no
campo por força da glóbalização do mercado interna
cional e da formação de blocos comerciais em todos
os continentes. As transformações afetam os mode
los de produção e de comercialização dos produtos
agropecuários. O SENAR não pode perder de vista,
em especial, os reflexos da formação do bloco MER
COSUL nas Regiões Centro e Sul do País, principal
mente para aqueles produtos cuja tradição de quali
dade e preços proporciona vantagens comparativas à
Argentina e Uruguai.
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Assim, Sras. e Srs. Deputados, vejo com muito
orgulho concretizar-se a proposta que surgiu lá em
Petrolina, no Estado de Pernambuco, meu domicílio
eleitoral, quando vi de perto as carências do homem
do campo brasileiro. Foi quando percebi a necessidade
de estender ao meio rural a assistência e o treinamento
que o homem urbano já recebia por meio do SENAI,
SESI e SENAC.

Hoje, constato com satisfação que, além da ca
pacitação profissional, o SENAR também busca me
lhorar a qualidade de vida do trabalhador, do pequeno
produtor rural e de suas famílias. As linhas de ação das
atividades de promoção social priorizam as questões
de saúde, alimentação e nutrição, artesanato, organi
zação comunitária, cultura, esporte e lazer, educação
e apoio às comunidades rurais.

Mais do que isto. Ao verificar que muitos cursos
não poderiam ser acompanhados pelos alunos, pelo
alto índice de analfabetismo no meio rural, o SENAR
não se fez de rogado: investiu esforços e recursos no
trabalho de alfabetização de adultos trabalhadores ru
rais, beneficiando um total de 200 mil pessoas.

Por fim, Sr. Presidente, é para mim gratificante
ver que o SENAR não trabalha sozinho. Faz parcerias
e atua em conjunto com Prefeituras Municipais, sindi
catos rurais, associações e entidades com represen
tatividade no meio rural.

Essas parcerias começam no planejamento das
ações de formação profissional rural e atividades de
promoção social. Somente quem vive em cada uma
dessas comunidades saberá identificar, com precisão,
as reais necessidades do Município. Certamente, esse
diagnóstico orientará da melhor forma possível o tra
balho do SENAR, que, tenho certeza, seguirá sempre
pelo princípio da qualidade de suas ações.

É por tudo isso que fico orgulhoso de ser o autor
do Projeto de Lei nº 1.606, de 1989, que viabilizou a
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, através da Lei nº 8.315, de 23 de dezem
bro de 1991.

Vida longa ao excelente trabalho do SENAR!
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Ministro Carlos Mário Velloso, do Supre
mo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, esteve recentemente no Congresso Nacional
para entregar aos Presidentes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal um dossiê de medidas que
a Justiça Eleitoral considera necessárias para coibir a
prática do chamado caixa 2 nas campanhas e para o
aprimoramento do processo eleitoral no País. É essa,
hoje, notória e indiscutível exigência ética da socie
dade brasileira e talvez condição sine qua non para a

recuperação de credibilidade dos que exercem funções
políticas no Brasil.

Antes, o Presidente do TSE já fizera entrega do
referido pacote ao Exmo. Sr. Presidente da República,
por protocolar deferência, acentuando, na oportunidade,
que as medidas propostas, elaboradas por uma comis
são de juristas, auditores e pessoas de diferentes áreas,
não configuram uma ampla reforma eleitoral - o que
exigiria elaboração muito mais ampla e democrática
-, mas limitam-se a alterações pontuais da legislação
eleitoral em vigor, pelo Congresso Nacional, apesar da
exiguidade de tempo para aprová-Ias, de forma a te
rem vigência nas eleições de 2006, para a Presidente
da República, Governadores dos Estados, Deputados
Federais, um terço dos Senadores da República e
Deputados às Assembléias Legislativas.

As medidas propostas pelo Tribunal Superior
Eleitoral estão sendo examinadas nas comissões pró
prias da Câmara dos Deputados. Há a considerar que
a Comissão Especial do Processo Eleitoral já aprovou
substitutivo do Deputado Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
à Proposta de Emenda à Constituição nº 446/05, que
adia de 30 de setembro para 31 de dezembro de 2005
o prazo para alterações nas regras relativas ao proces
so eleitoral do próximo ano. Como única alteração ao
texto do Relator, foi mantida a verticalização das coli
gações. A prevalecer essa decisão, os partidos que se
coligarem nas eleições de 2006 em nível nacional terão
que fazê-lo também em nível estadual, regra já definida
pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2002. O substitutivo
aprovado engloba os principais pontos da reforma elei
toral: a instituição de listas preordenadas ou fechadas
de candidatos nas eleições proporcionais; a adoção
do financiamento público exclusivo de campanha; e a
instituição da fidelidade partidária obrigatória.

O Relator Marcelo Barbieri incluiu medidas pro
postas no Projeto de Lei 2.679/03 e ainda inseriu no
substitutivo alguns itens do PL nº 5.855/05, do Sena
do Federal, com regras mais rígidas para reduzir os
custos das campanhas eleitorais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no tocan
te à proposta encaminhada pelo TSE ao Congresso
Nacional, há medidas da maior importância, como as
sugestões para o aumento de pena para os crimes de
falsidade ideológica, a possibilidade de reabertura, a
qualquer momento (e não mais só até a aprovação de
contas pelo Justiça Eleitoral), de processos por crime
eleitoral, que podem levar à perda de mandato, e ou
tros procedimentos mais rigorosos, no campo da fisca
lização das campanhas, com a conseqüente punição
dos infratores. Prevê dispositivos moralizadores, como,
por exemplo, a cassação da imunidade tributária dos
partidos que tiverem contas irregulares.

,~ • • "~fF3lIIlIMIil....'*......' ...... ';r.I'_~~~ ..._
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É importante ressaltar, ainda, que algumas das
proposições apresentadas pelo TSE, se forem apro
vadas no Congresso Nacional em tempo hábil, serão
aplicadas nas eleições de 2006.

O pacote do TSE prevê, também, multas aos par
tidos e aos candidatos que desrespeitarem as regras
eleitorais - multas que vão até 6,48 milhões de reais,
bem superiores às vigentes atualmente, fixadas em
um máximo de :270 mil reais.

Na área criminal, além do aumento da pena para
quem praticar caixa 2, cria-se impedimento para o
registro da candidatura de condenados em segundo
grau pela Justiça. A propósito dessa medida, o Ministro
Carlos Velloso Ii~mbrou, oportunamente, que recente
mente, no Rio de Janeiro, condenados por tráfico de
drogas pediram registro à Justiça Eleitoral.

Mesmo considerando-se o pouco tempo disponí
vel para aprova1ção das medidas propostas, de forma
a torná-Ias aplicáveis nas eleições do próximo ano,
e mesmo adll1itindo~secaráter polemico de alguma
delas, pode-se assegurar que a iniciativa do Tribunal
Superior Eleitolrál teve acolhida favorável no âmbito
do Congresso,l'Jacional, tendo despertado manifesta
ções de apoio' por parte de DepUtados e Senadores
de vários partidos com representação no Parlamento
brasileiro.

Tão logo recebeu o dossiê do Presidente do TSE,
o Deputado Aldo Rebelo, 'presidente da Câmara Fe
deral, em entrevista aos meios de comunicação do País,
declarou que elaboraria, de imediato, um roteiro para
dar curso às sugestões. principalmente aquelas que
sejam comunS~1 Câmara e ao TSE para a moralização
do processo eleitoral, com vigência em 2006.

Enfatizou mais o Presidente Aldo Rebelo que a
Câmara dos DE~putados fa'rátodo o esforço passível
para votar as medidas propostas pelo Justiça Eleito
ral, independentemente da polêmica se serão ou não
aplicáveis às el,eições do ano vindouro.

Por sua vez, o Presidente do Congresso Nacional,
Senador Renan Calheiros, defendeu que a proposta
que lhe foi entre'gue pelo Ministro-Presidente do Tribu
nal Superior EIE~itoralseja transformada em projeto de
lei do Senado. Assegurou que, de sua parte, haverá
o maior empenho para que a Justiça Eleitoral possa
dispor de uma legislação capaz de coibir a prática do
caixa 2, assegurando â campanha eleitoral a maior
transparência passível e restituindo a credibilidade
popular nos rrié'canismos da democracia representa
tiva, fundamenta.I para o aprimoramento do Estado de
Direito que tantós sacrifícios custou ao povo brasileiro
para reconquistá-lo, após longo e duro período de au
toritarismo e ditadura.

Há, atualmente, no Brasil um verdadeiro anseio
nacional pela moralização da vida pública, em todos
os níveis.

Defendo essa moralização a partir do processo
eleitoral, dos princípios éticos, por entendê-Ia necessá
ria ao aprimoramento demoCrático. Asseguro, de logo,
minha solidariedade e apoio às medidas moralizadoras
propostas pela Justiça de nosso País, empenhando-m e
para vê-Ias aprovadas e postas em prática.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Os pequenos e médios produtores rurais do meu

Estado, o Ceará. e do semi-árido do Nordeste brasileiro
têm agora um motivo a mais para p~osseguir na justa
luta pela renegociação de suas Clívidas:aComissão de
Finanças eTributação da Câmara dos Deputados apro
vou parecer do Deputado Geddel Vi~ira Lima, Relator
do PL nº4.514-A/04, que dispõesobte a renegociação
de dívidas oriundas de Operações de crédito rural na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste - ADENE.

A proposição já havia sido aprovada na Comissão
de Agricultura, pecuária, Abastecirnento e Desenvol
vimentoHural, autorizando a rehegociação de dívidas
decorrentes de oper~ções de crédito rural, independen
temente de recursos'e do agen'efinanceiro, contrata
dos até 31 de dezembro de20bO, n'egociada ou não,
na área deatuaçãa,da Agêncik de pesenvolvimento
do Nordeste, com recUrsosoriginarios do Fundo de
DesenvolvimeritoddNordeste,! do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, do B~ncodeDJsen~olvimentoEconô
mico e Social, inclusiV~ com op~râçõesalongadas com
base na Lei nº 9.138, de 29'dé nbvembrode 1995, e
a Resolução nº 2"4],1,,~e26 de fevéreiro de 1998, do
Conselho Monetário NaGional.

Os custoscléc:drt~ntesda lei de renegociação
das dívidaS apur~gâ~s~~ãO compensados com o re
sultadódecorrente d9 tohtingenciamento estabeleci
do peloPoder Execut'ivo áorespectivo exercício e nos
seguintes, nos termos do art. Q7 daLei nº 10.524, de
25 de julho de 2002, edoart. 9º da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio e 2000, que poderá ser liberado
para essa ou outras finalidades.

Tenho espêcialmotivaçãÓ para compartilhar da
luta dos pequenos ernédios agricultores cearenses e
nordestinos, por ,ter sitio um dos subscritores da pro
posição da renegociação. Jáanferiormente contribuíra
para a aprovação da Lei nº 10.696, de 2 de julho de
2003, originária da Medida Provisória nº 114, sancio
nada pelo Presidente da República, a qual prorrogou o
pagamento das dívidas dos pequenos produtores que
não foram beneficiados com securitizaçãoe daqueles
que não tiveram amparo na Resolução nº 3.115, de 31
de julho de 2003, do Banco C~ntral.
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Agora, com a aprovação nas Comissões Técnicas
da Câmara dos Deputados do PL nº 4.514-N04, nova
mente se faz justiça aos pequenos produtores rurais
que, atingidos por crises climáticas, não puderam quitar
empréstimos obtidos de organismos governamentais,
para o exercício de suas atividades no meio rural.

A mencionada proposição contou com o decidido
apoio da bancada do Nordeste na Câmara dos Depu
tados, que, ao justificá-Ia, ressaltou:

"É preocupante a situação de endivida
mento rural na Região Nordeste. Segundo
informações do Ministério da Integração Na
cional (MIN), cerca de 5 bilhões de reais en
contram-se em atraso, o que representa uma
inadimplência de 39,1%.

Essa inadimplência não decorreu de des
caso ou irresponsabilidade dos devedores, mas
sim da absoluta impossibilidade de cumprirem
com os encargos assumidos, em virtude da
grave crise social em que se encontrou o Nor
deste, acometido no período de 1990 a 2004
com 7 anos de seca e duas grandes enchentes,
fenômenos climáticos que desestruturaram a
economia produtiva da região, notadamente na
agropecuária, com reflexos que se espraiam
por todos os demais setores".

Acentuava mais a justificativa:

"Nesse mesmo período, oS encargos fi
nanceiros praticados na Região Nordeste foram
os mais elevados de todo o País, quase 2,5
vezes vigentes para o crédito rural".

O prazo de pagamento proposto para liquidação
da dívida, de 25 anos, contados a partir da data da re
negociação, é praticamente o mesmo definido na Lei
nº 10.437, julgado compatível com a recomposição da
atividade econômica dos produtores rurais do semi
árido do Nordeste brasileiro.

Também o prazo móvel de 180 dias, para fins de
encerramento das renegociações, após a competen
te regulamentação da lei, permitirá que seja atendido
maior número de produtores, possibilitando ao banco
e aos órgãos de classe a necessária revisão do saldo
devedor.

Há a destacar que as condições estabelecidas
consideram a situação de cada pequeno produtor
agrícola e incentivam a liquidação antecipada do sal- .
do devedor, permitindo o imediato retorno financeiro
da operação de crédito e a liberação de garantias,
sendo facultado ao usuário o acesso à contratação
de novos financiamentos, resgatando a sua capaci
dade produtiva.

A renegociação a ser feita será plenamente via
bilizada com a aprovação do substitutivo da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi
mento Rural ao Projeto de Lei nº 4.514, de 2004, que
autoriza, para equalização das operações decorrentes
da repactuação, a emissão de títulos para a criação do
fundo de compensação de prejuízos dos agricultores
com recursos do FNE. A autorização legislativa para
emissão de títulos de utilidade pública a que se refere
o Projeto de Lei nº 4.514, de 2004, está prevista no
disposto no artigo 78, inciso X, da Lei de Diretrizes Or
çamentárias para 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de agosto
de 2004), como acentuou, oportunamente, o Relator
da matéria, meu companheiro do PMDB Deputado
Geddel Vieira Lima em seu parecer.

A renegociação, examinada exaustivamente nas
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação, foi
aprovada, sobretudo, por atender às exigências legais e
estar compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
não representando qualquer forma de favorecimento a
determinado setor da atividade laboral do País.

Ao contrário, constitui o merecido reconhecimento
a um setor produtivo de região secularmente marcada
pela adversidade de grandes secas e a oportunidade
para que pequenos e médios produtores rurais possam
prosseguir nas suas atividades de cultivo da terra, com
a necessária tranqüilidade. Esses produtores rurais
do Nordeste brasileiro não se tornaram inadimplen
tes por querer lesar a União, mas tão-somente pela
total impossibilidade de pagamento dos empréstimos
contraídos em decorrência de condições adversas do
conhecimento de toda a Nação.

Por conhecer as dificuldades que eles enfrenta
ram, fui à luta pela concessão de um prazo justo para
renegociação das dívidas a que respondem.

Estou plenamente convencido de que o projeto
de lei apresentado importará benefícios ao desenvol
vimento social e econômico do Nordeste, por propiciar
a uma classe de produtores mais sacrificadas condi
ções justas e dignas de quitar as dívidas reconhecidas
e, assim, poder prosseguir nas atividades do campo,
buscando no trabalho honesto da cada dia o susten
to familiar.

O SR. REINALDO GRIPP (PL-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, dirijo-me a esta tribuna neste dia para mais uma
vez fazer um pronunciamento em defesa da garantia
da inviolabilidade do direito à vida, prevista pelo caput
do art. 5º da Constituição brasileira de 1988.

Como médico, afirmo que a vida começa na con
cepção, portanto, princípios e/ou valores religiosos não

____________~ .......- ~ • ~>VO~~~.



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59675

serão aqui assuntos a serem tratados conjuntamente
a esse tema.

Biologicamente, não há outra forma senão clas
sificar o ser resultante da concepção de "ser humano",
porque no momento do ato conceptivo se forma o DNA
do ser humano. Além disso, o DNA nos identifica como
sujeitos, indivíduos únicos.

Temos um grande número de genes, cerca de 20
a 25 mil, e a possibilidade de combinação entre eles é
infinita. Por isso" nunca existiu, não existe e não exis
tirá outro sujeito com o código genético iguala0 seu,
ao meu ou ao de qualquer pessoa, com exceção dos
gêmeos idênticos e, se um dia houver, de 2 clones.

É o DNA que nos faz sero que somos fisicamente,
biologicamente desde a concepção até a nossa morte.
Ele comanda o desenvolvimento e envelhecimento do
nosso corpo. EIi~ nos identificará desde a concepção
até depois na nôssa morte.

Estamos assistindo ao movimento pró-aborto
usar de argumentos falsos para fazer; as pessoas
aceitarem a legalização do aborto.Dizem que obebê
em desenvolvirnentonão éum ser humano. Mas esse
argumento é ext'remamente inconsisten(e. Falam que
a sociedade tem o direito de dizer a partir de que mo
mento se deve n~speitar o direito à vida do ser humano
que aca.ba de ser cohcebido.Só que esse argumento
não se sustenta, visto queo direito à vida é um direito
humano básico, e sobre ele estãO assehtados todos
os outros direitos.

Neste pronunciamento, quero mencionar uma
importante a.ssociação de mulheres do meu Estado, o
Rio de Janeiro. Falo da AssociaçãoNacional Mulheres
pela Vida, mulhElres corajosas, sensíveis à dor dos pe
quenos e marginalizados, mulheres que não abdicaram
de sua vocação natural de ser mãe e que represent~m

os verdadeiros sentimentos da mulher brasileira,repu
diando o ab()rtocomo crime hediondo.

Lamentavelmente, essa tão digna associação não
foi convidada a compor a Comiss~o Tripartite criada
para rever a legislação pUnitiva sobre o aborto.

Quero informar que segundo uma pesquisa da
Sensus, realizada em abril de 2005 a pedido da Con
federação Nacional do Transporte - CNT, 85% dos bra
sileiros e brasileiras são contrarios à prática do aborto.
Estamos assistindo a umaenxurrada de informações
infundadas e mentirosas, tudo para pleitear o direito
de assassinar crianças no veritre materno.

Cito, por exemplo, o Projeto de Lei nº 1.135, de
1991, que, ao contrário do que sua Relatora, Deputada
Jandira Feghali (PCdoB/RJ), Vem afirmando, não põe
qualquer restrição ao aborto; pretende liberá-lo até os
9 meses de gestação.

E ao contrário do que se vem alardeando quan
to ao número de mortes maternas em decorrência de
abortos, não é de milhões nem de milhares; não che
ga a 200 por ano, conforme pesquisa do DATASUS.
E sabemos que este número poderia ser reduzido a
zero se o Governo, em vez de incentivar, resolvesse
combater a prática do aborto.

Dizem que com a liberação do aborto diminuiria o
número de mortes maternas. Mais um engodo, nobres
Deputados, pois 25% das mortes maternas ocorrem
naíndia (cerca de 136 mil casos anuais), país em que
a lei permite amplamente o aborto. No entanto, na Ir
landa, onde o aborto eproibido, ocorre uma das taxas
de mortalidade materna mais baixas do mundo (5 por
100 mil nascidos vivos).

Finalmente nos perguntamo~:afinal, a quem
interessa a ampla legalização do a~orto, tal como se
encontra no Projeto de Lei nº 1.135, de 1991?

Interessa àquelesque querem que no Brasil não
nasçam brasileiros. E interessa principalmente ao Grupo
Parlamentar de .. Estudos· de' População e·Desenvolvi
mento ~ GPEPD, que atua aqui noCdngresso Nacional
fazendo /c)bbyp~ó-él.bortd, e aos grupos feministas pró
aborto finanCiadospororganizações:internacionais de
controle demográfico, incluindo o Fundo de População
das Naçõespnidas - FENUAp, o Fundo de Desenvol
vimento dasNaçôes Unidás para'3rv1ulher- UNIFEM
eas Funda.ç:ões Fórd e Ma~ Artur.

Assirn:sendo, não há justificativas, sejam éticas,
ciEmtífitasqu sociais, para se 'legalizar este proposto
holocaustb em nossO País:. ,

Faço desta~rhinhas palavras a voz da criança
que no veritrematernonãdpode falar, não pode gritar,
não pode pedir socorro,póis;se pudesse simplesmente
nos diria: "Deixe~me nasc~r!"

Vamos todos, pelo bem da humanidade aqui e
~ .' "" ,,' : I

agora,pa.rar este genoddid.
Muito obrigado.
O SR. N~TAN OONAOON (PMDB-RO. Pronun

cia o seguinte discurso:) - ~r. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, nesta tribuna, queremos falar um
pouco do relevante traba.lhorealizado no Município de
Vilhena na área educacional.

E iniciamos parabenizp.ndo a Secretaria Munici
pal de Educação, que conseguiu colocar em situação
de destaque a educação em Vilhena, a ponto de ser
considerada uma das melhores da Região Norte do
País.

Relatório divulgado nos últimos dias aponta a
educação em Vilhena como referência, inclusive no
País, graças à parceria entre o Município e o Gover
no Federal.
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Vilhena é referência em educação, entre outros
aspecto, por ser a única cidade de Rondônia onde as
escolas municipais possuem laboratório de informática
com acesso à Internet, além de as secretarias e salas
de professores disporem de equipamentos de compu
tação. Isso coloca Vilhena numa posição de destaque
em relação à inclusão digital no Estado. E, melhor ain
da: a administração municipal programa, para 2006, a
implantação de cursos profissionalizante de informática
para que, ao concluírem a 8ª série, os estudantes já
saiam da escola com o certificado que os capacite a
concorrer no difícil mercado de trabalho.

Com quase 24 mil alunos matriculados, dos quais
9.600 pertencentes à rede municipal de ensino, Vilhe
na conta com 24 escolas municipais, 13 estaduais, 11
privadas e 5 filantrópicas. Detalhe importante é que,
nos últimos 5 anos, o número de alunos aumentou con
sideravelmente. Em 2001 , era de 4.598. Já o relatório
de 2005 registrou 9.600 estudantes matriculados nas
escolas municipais e em 6 escolas conveniadas, o que
corresponde a um aumento de 5.002 alunos.

Para suprir a demanda, a administração munici
pal constrói e reforma escolas, amplia salas de aulas
e implanta melhorias nas unidades escolares, além de
investir, ainda mais, na qualidade da merenda escolar
e na capacitação de professores e demais profissio
nais da rede.

O desenvolvimento de campanhas permanentes,
a exemplo dos programas de valorização do patrimônio
escolar, de resgate da auto-estima dos estudantes; de
resistência às drogas e à violência e o Projeto Prevenir
para Sorrir (de saúde bucal), dá uma idéia da grande
dimensão e do impulso que a educação tem recebido
em Vilhena, daí resultando no reconhecimento que
chega pelos inúmeros prêmios federais que lhe são
conferidos.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, iniciamos neste último fim de sema
na, em companhia do Deputado Estadual Ary Rigo e
do Secretário Estadual de Educação, Hélio de Lima,
a inauguração das ações do Programa Escola Ideal,
totalizando investimentos de mais de R$6,903 milhões
do Ministério da Educação, nos Municípios de Corgui
nho, Tacuru e Douradina.

Em Mato Grosso do Sul apenas 3 Municípios com
baixos índices de Desenvolvimento Humano -IDH fo
ram contemplados pelo projeto idealizado pelo então
Ministro da Educação e atual Senador por Brasília
Cristovam Buarque (PT/DF).

No País, o Escola Ideal vem sendo implantado
em 29 Municípios de 7 Estados. A meta é beneficiar

88.568 alunos de 598 escolas. O programa abrange
cidades, campos, aldeias e comunidades quilombo
las com atividades de reforma, pintura e construção,
reproduzindo ambiente agradável e adequado para o
ensino, com equipamentos de apoio pedagógico (ví
deos. tevês, antenas parabólicas). eletrodomésticos,
colchões, berços, computadores, quadras de esportes
cobertas, laboratórios de informática e computadores
para a área administrativa.

Em Tacuru, o programa coordenado pela Secre
taria Estadual de Educação realizou investimentos
da ordem de R$2,152 milhões, beneficiando mais de
2.800 alunos dos ensinos fundamental e médio. Foram
reformadas e ampliadas as Escolas Cecília Mutsumi
Honda Perecim e Cleto de Moraes Costa. Em ambas
foram instalados laboratórios de informática e de Ci
ências; sala de leitura; vídeos e televisão. Ainda foram
atendidas mais 4 escolas da zona rural: Aldeia Sosso
ró - Salas Missão e José de Anchieta, Sala Ramada;
Aldeia Jaguapiré; Fazenda Tatacua; e a Comunidade
Botelha-Guaçu. Todas foram reformadas e algumas
ampliadas.

Em Douradina, os investimentos do Escola Ideal
chegaram a R$1 ,741 milhão. O programa reformou e
ampliou a escola urbana Barão do Rio Branco, com
900 alunos: foi construído o laboratório de informáti
ca, e adquiridos equipamentos para o laboratório de
Ciências. além da sala de informática com 20 compu
tadores, da biblioteca com 700 títulos e da quadra de
esporte coberta. A Escola Fundamental Maria da Glória
Muzzi Ferreira ganhou laboratório de informática, com
11 computadores, equipamentos para laboratório de
Ciências e 300 livros para a sala de leitura.

Já o Município de Corguinho recebeu a maiorfa
tia de investimentos do programa: R$2,866 milhões. A
Escola Estadual José Alves Quito recebeu mais 8 salas
e auditório; quadra de esporte coberta; nova cozinha e
refeitório; laboratório de informática. O mesmo tipo de
ação aconteceu nas Escolas Mirena e Amélia Batista.
Ambas tiveram a infra-estrutura física reformada, com
novas salas de aula e cozinhas. O Escola Ideal atendeu
também as Escolas do Taboco, Fala Verdade, Baianó
polis, Boa Sorte, e reformou e doou berços e colchões
para o Centro de Educação Infantil Arco-íris.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como

professor, preocupado com a melhoria da educação
brasileira. agradeço ao Sr. Ministro da Fazenda, Anto
nio Palocci, o bom senso de se comprometer, recente
mente, com os Deputados desta Casa em garantir mais
R$50 milhões no primeiro ano de vigência do FUNDEB,
destinado exclusivamente ao atendimento em creches
de crianças de até 3 anos de idade. Ressalto que essa
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decisão, que deverá ser apreciada pela Câmara nos
próximos dias, incorpora reivindicação do conjunto do
movimento sindical docente e de dirigentes municipais
e estaduais de €!ducação. Os repasses serão crescen
tes ao longo dos próximos 4 anos. No ano seguinte,
sobe para R$100 milhões; depois para R$150 milhões;
e, no quarto ano, chega a R$200 milhões.

Sabemos que o valor de R$50 milhões é bem
aquém da demanda de implantação do sistema edu
cacional para () atendimento da população infantil.
Esse valor dev€'rá ser complementado pelos Estados
e Municípios, responsáveis em última instância por.
esse tipo de ate'ndir'nento, mas que, diante da política
de ajuste financl3iro, acabam prejudicando esse tipo de
investimentos comprovadamente fundamentais para o
desenvolvimento dacriança, numa fase determinante
para a construção.do·conhecir'nento, a sua socializa
ção e o amadurecimento emociohal.

Nesta oportunidade, externo minhas congratu
lações ao Ministro da Educação, Fernando Haddad,
pela disposição.deencamillhar ao Congresso Nacio
nal o projeto de'lei que garante a liberação de R$650
milhões e que.deve 'antecipar para janeiro de20p6 o
reajuste salariall dos professores das universidades
federais. Tenho conyicção de que o percentual está
distante das pE~rdasi acumuladas pela categoria. No
entanto, garantle reé'ljuste acima da· inflação dos últi
mos 2 meses.

Ressalto que o compromisso do Governo Lula
com as universidades públicas também vem acon
tecendo em ou1lros campos, com a criação de novas
instituições. Destaco a aprovação pelo Congresso
Nacional, no a.no passado, de investimento da ordem
de R$240 milhões,ern 2005, praticamente o triplo dos
recursos 'investidos na recuperação dos vencimentos
dos docentes de 3ºgral.J.

Com a decisão, após mais de 9 anos em para
lisação, acredito que os professores universitários,
parceiros do nossoprojêto, poderão dar um fôlego ao
nosso Governo, retornahdo ao trabalho e garantindo a
freqüência escolar dl9 mais de 200mil estudantes uni
versitários, tão impbrtante para a produção de novos
conhecimentos e para o desenvolvimento de tecnOlo
gias que garantam a competitividade do nosso País
no mercado mUndiale a melhoria da qualidade de vida
da nossa população.

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB-SP. Pronun

cia o seguintedliscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na minha avaliação, nos próximos anos, o
mercado mundial de papel, celulose, carvão, madeira
serrada, obras e subprodutos passará por intensas
alterações promovidas ora pelo acelerado interesse

de empresários e consumidores, ora pela redução da
oferta em base sustentável, pois os ambientalistas con
tinuarão a exigir a certificação por meio de atestado de
sustentabilidade da exploração florestal.

Só para exemplificar, o Brasil consome 400 mil
hectares de florestas plantadas por ano, para um plan
tio de 200 mil hectares no mesmo período. Os atuais
maciços florestais cultivados são insuficientes para
atender à demanda.

Muitas nações desenvolvidas da União Européia
vêm anunciando que somente autorizarão a importa
ção de madeira tropical certificada, banindo de vez o
comércio ilegal de produtos florestais.

O Brasil tem 6 milhões de hectares com florestas
plantadas e já tem 1,27 milhão de florestas certificadas.
Desse total, 64% são plantados com eucalipto e 36%
cultivados com pinus, distribuídos pelas Regiões Su
deste (56%), Sul (27%), Nordeste (90/0), Centro"'Oeste
(4%) e Norte (4%). .

Nosso País, que participa com cerca de 1% da
exportação mundial, tem pela frente um sério proble
ma: somente 3% da. madeira exportada é certificada
e 97%éilegal, contra,bandeada ou não, provém de
exploração commanEijo sustentável.

Outra dificuldade éque o IBAMA e os órgãos es
taduaisvihculaâos à ~ilvicultura -" que têm atribuições

.. •. ·.1 .

legais e regimentais de zelar do!patrimônio florestal,
fiscalizar os desmatamentosclandestinos, autorizar os
cortes apropriados e liberar ~Iice!nças ambientais -, têm
falta de pessoal e or~amentos insuficientes.

Supridaa 'emiSsa6 .dacehificaçãoe o aumento
do número de funciol1~riospúllilicos do IBAMA e dos
órgãos co-irmãos, faz"senecessárioa implementação
de políticas Rúblicaséprivadas para a expansão das
florestas plantadas rlo'País,que 1i10j~ ocupam apenas
0,6% do territó~iona,çi6~al.lssOêilTlportante porque
quanto maior: a produção de lT)adeira e I~nha a partir
de florestas pla:~tadàshâ!qLJeda na produção extraída
diretamente da natureza.

Segundo alguh'sestiJdiosos, para atender ao cres
cimeoto das démandla.~interna e externa até 2015, é
necesSário oplanti6:d~~mais de6 milhões de hectares,
o quasomaria 1!2 milh(jes de hectares, levando-se em
questão o replahtioem outras áreas gedgráficas.

Diante dessa hecessidade, é indispensável que
o Governo da União disponibilize, para os empresá
rios desse segmento, crédito florestal com carência
de 7 anos, prazo de 12 anos e taxa de juros de 3%
ao ano, sem correção monetária, como sinal de real
interesse em preservar as matas nativas ede estimu
lar o plantio de blocosfldrestais que poderão ser utili
zados como carvão, papel, celulose, ésteres (tintas),
acetato (filmes), filamento (pneus), viscose (roupas),
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guardanapos, absorventes, papel higiênico, fármacos,
produtos de higiene, produtos de limpeza, alimentos
e madeiras serradas - móveis, brinquedos, postes e
mourões e na construção civil.

Que o Governo do ilustre Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva seja sensível à aceitação dessa propos
ta que beneficiará o Brasil pela geração de ocupação
e postos de trabalho, pelo atendimento do mercado
interno e incremento das exportações de produtos e
subprodutos florestais.

Aproveito ainda o ensejo, Sr. Presidente, para di
zer que, no Brasil, a fruticultura vem ocupando maior
espaço na mesa de nossos compatriotas e apresenta
grande potencial a ser explorado para atender tanto às
necessidades básicas do mercado doméstico quanto
às das exportações.

Os resultados científicos comprovam: as frutas
temperadas ou tropicais são fontes de vitaminas, sais
minerais, proteínas e de antioxidantes - substâncias
indispensávei,;; para uma alimentação saudável.

Conforme estudo.... realizados na Austrália, co
mer uma laranja por dia pode impedir a manifestação
de certos tipos de câncer. O caju, rico em vitamina C,
reduz o estresse. A framboesa é tonificante, vigorante
e desintoxicante. A maçã é anti-hipertensiva e reduz
o colesterol. O morango é laxativo, alivia dores e in
flamações. O pêssego evita prisão de ventre e a uva
é diurética e laxativa.

As vendas anuais de frutas em nosso País al
cançam cerca de R$2 bilhões; e, no planeta, chegam
a US$9 bilhões. Assim, nossa perspectiva é muito
grande nesse setor.

Lamentavelmente, ainda temos algumas dificulda
des a superar: o quê, quando e onde plantar; varieda
des mais produtivas; cultivares resistentes a pragas e
a doenças; planejamento estratégico; comercialização
interna e externa; a melhor época para oferecer nossas
frutas; nossos mercados; tratamento fitossanitário; e
baixo volume de crédito para o setor frutícola.

Recordo-me das palavras do escritor alemão
Lichtenberg, que sentenciou: "Um homem de espírito
não pode nem pensar que existe a palavra dificuldade".
Por isso, nossos fruticultores trabalham diuturnamen
te, deixando de lado suas dificuldades, apesar de elas
interferirem diretamente em sua atividade.

Adiversidade de solo e de climas; a força da mão
de-obra disponível; e a diferença da época de produ
ção equiparada com a safra do Hemisfério Norte são
pontos que devem ser considerados para a expansão
da fruticultura nacional, que exporta apenas 250 mil
toneladas, ou seja, 0,7% do total colhido.

Ressalto que o Estado de São Paulo, ao longo
dos anos, desenvolve uma série de projetos em favor

da fruticultura, ao produzir frutas de excelente qualida
de reconhecidas no Brasil e internacionalmente, aten
dendo a grandes exigências do mercado e, sobretudo,
dos consumidores.

E vale destacar que nossos fruticultores atendem
à demanda por frutas de altíssima qualidade, as quais
são florescidas por sistemas produtivos modernos, se
guros e não agressivos ao meio ambiente.

Registro o meu reconhecimento pelo valioso labor
dos nossos fruticultores, em especial aos paulistas, que
tanto contribuem para o crescimento da economia do
País e pelo sucesso dos fruticultores brasileiros, dis
ponibilizando conhecimentos, manejos, informações
e tecnologias, contribuindo assim para o crescimento
da profissão, do mercado fruticultor e para o respeito
à justiça social.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de
2005. representantes do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Governo de Mato Grosso
do Sul protagonizarão um encontro de indiscutível
importância para apontar, entre outros objetivos, as
medidas essenciais à integração física, econômica,
social e cultural da América Latina.

Essa é mais uma das inúmeras intervenções para
a concretização de um antigo sonho, capaz de asso
ciar ideais e esperanças comuns entre as populações
latino-americanas.

O Governo de Mato Grosso do Sul vem empe
nhando-se ao máximo nesse esforço integracionista.

Já dispomos de uma alternativa, que é o MER
COSUL, ainda limitado aos países-membros: Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai. Precisamos ir além,
somar outras forças nesse mercado e garantir o de
senvolvimento sustentável, com prosperidade coletiva,
a todas as nações do continente.

Para isso, torna-se imperioso abrir novos cami
nhos, tanto do ponto de vista político e diplomático
quanto sob o aspecto da integração física, econômica
e social. E é no extremo oeste do País que teremos
a grande resposta, por meio do corredor bioceânico
entre o Sudeste, o Centro-Oeste e as regiões andinas,
porta de entrada para o Pacífico. Portanto, quero frisar
a importância de todos os passos que estão sendo
dados nessa direção.

Os organizadores e participantes da reunião
convocada pelo Ministério do Planejamento e pelo
Governo de Mato Grosso do Sul pretendem que to-
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dos os agentes econômicos se informem e apóiem o
projeto da Iniciativa para a Integração Regional Sul
Americana - IRSA, um dos suportes estratégicos do
fortalecimento da unidade continental.

A IIRSA é truto da experiência brasileira em pla
nejamento territorial, conhecida como Estudo dos Ei
xos, realizada pelo Ministério do Planejamento e pelo
BNDES no ano 2000, projetando o País a partir de
eixos de integração nacional. Graças a esse estudo,
os países sul-americanos viram-se incentivados e mo
tivados a construir processos semelhantes.

Quero des1tacar também a participação do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, da (Coope
ração Andina de Fomento - CAF, do Fundo Financeiro
para o Desenvolviinentoda Bacia do Prata- FONPLA
TA, do BNDES le do setor priva.db. Essas instituições
entenderam a mensagem atual e definitiva de um mun
do que necessitá da unidade e das parcerias entre os
países para que- a justiça social, a inclusão, a paz e o
desenvolvimenlosejam de usufruío .efetivo de todas
as populações;:~ôbretudodas que não gozam sequer
de seus direitos fUndamentais.

Muito,obriuado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tem início hoje, em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, importante e tradicional competição
que mantém vivas as raízes do Estado, A 13" Copa
do Laço vai reunir mais de 1.200 competidores, numa
festa que integra à população e solidifica a história de
nossa região.

Quero fazElr este registro com um breve histórico
das raízes dessa. competição e do que representa o
"Laço" para nosso povo.

Deseleo perfodQ da colonização, o antigo Esta
do de Ma.to Grosso tinha como tripé de sustentação o
homem. o boi e o caValo. Nos idos de 1760, o então
Governador paraguaio Dom Alvar Nunes adquiriu em
São Vicente millcàbeças de vacas, alguns touros e
dezenas de caválos, que foram levados até Assunção
cruzando as ten'a's do Mato Grosso. Nessa travessia,
mu itos animais foram extraviados, tornando-se as
"sementes" db gado baguá e dos cavalos chimarrões.
Selvagens, esses ani,mais foram encontrados mais
tarde, no final do século XVII, por bandeirantes e ma
melucos que, oriundos de São Paulo, andavam pela
região, caçando e preando índios para trabalhar nas
lavouras de café e cana-de-açúcar.

Em 1842, quando os primeiros mineiros chegaram
a Mato Grosso, denominaram a região onde se insta
laram como Carnpo das Vacarias, hoje Rio Brilhante,
devido à quantidade de gado encontrada. Na Guerra

do Paraguai, em 1865, as forças brasileiras também
puderam se abastecer do gado baguá.

Deslumbrados com a beleza e as excelentes
pastagens, muitos soldados voltaram para a região e
fundaram fazendas de criação de gado. Esses cam
peiros, na verdade, iniciavam a colonização do Mato
Grosso. E são eles os responsáveis pelos Clubes de
Laço do hoje Estado de Mato Grosso do Sul.

A história conta ainda que o responsável pelos
primeiros animais cavalares e vacuns foi o quarto Go
vernador de Mato Grosso, Dom Luiz Albuquerque de
Melo Pereira e Cáceres, no final do século XVIII, que
modificou o perfil de uma regiãoqlJe era procurada
apenas pelo ouro que tinna ou c:ombcaminho para as
minas de prata peruanas.

Como naquela época não havia cercas, os ani
mais seerribrenhavam nas matas e tornavam-se sel
vagens: os baguás. A úniCa forma de pegá"los era uti
lizando o laço, o que transformou o homem campeiro
em exímio I?ça.dor. Essa "arté", desde aqueles tempos,
é transmitida geração ageração, de pai para filho, e
tudo isso solidificou a figurado laçador, que integra
hoje nossa sociedade.

Hoje, senhoras e senhores, todos os atletas dos
Clubesde üiço são peões. Quer sejam fazendeiros,
quer sejam tr?baltladores, competem em igualdade de
direitos eobrigações.

São laçéldores, das mais diversas camadas so
ciais, desde o patrao até o peão, revivendo usos e
costumes datérra, criando um est'ilo e uma filosofia
de vida, fazendo o homem voltar às suas origens e
orgulhar-se de ser campeiro.

Quero, portanto, Sr. Presidente, destacar e para
benizar todos os organizadores e participantes desse
grande evento que, além de resgatar as tradições de
nossa gente,promovéa real integração social, procu
rando destafbrr;-na bférecer melhor qualidade de vida
a todos que partiCipa'riJ do 13º Encontro do Laço em
Campo Grande.

Muito obrigado.
O SR. CLÁUDIO RORATO (PMDB-PR. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga
as Cataratas do Iguaçu, comemora hoje a recepção de
um milhão de visitantes. Trata-se de marca histórica,
conquistada graças à ação integrada do Ministério do
Turismo, da Secretaria de Estado do Turismo e Prefei
tura Municipal ao longo de 2004.

Foi assim entre 2001· e 2004, quando, com o
apoio dos empresários e investindo com seriedade
no turismo, retomamos o crescimento no número de
visitantes à cidade.
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Nesse passo, destaco e reconheço o papel pre
ponderante do Ministério do Turismo e da EMBRATUR,
que promoveram Foz do Iguaçu em feiras e eventos
nacionais e internacionais.

Parte da conquista de hoje devemos ao Ministro
Walfrido dos Mares Guia e à sua equipe. Sou testemu
nha disso, pois, na condição de Secretário de Estado
do Turismo, tive a felicidade de receber apoio a todos
os projetos e ações que apresentei ao Ministério.

Preocupa-me. porém, Sr. Presidente, a retração
do Governo Municipal, conforme reclamação feita
pelos empresários do setor. No início desta semana,
por exemplo, o Presidente do Conselho Municipal de
Turismo e empresários locais reclamaram da falta de
investimentos. pelo Governo Municipal, em ações ins
titucionais no ano de 2005. E essa circunstância pode
prejudicar o movimento turístico em 2006.

As metas pressupõem avanço. Devem ser supe
radas as perspectivas de crescimento. E, como o tu
rismo é uma atividade geradora de emprego e renda,
deve merecer a atenção de todos os níveis de Governo
- federal, estadual e municipal. Se um elo se romper,
teremos problemas.

Foz do Iguaçu não está em berço esplendido.
Precisa de investimentos, pois é um pólo turístico in
ternacional em permanente disputa de mercado com
outros centros turísticos mundiais. Entre os investimen
tos urgentes, destaco: recursos para a ampliação do
aeroporto. para o Centro de Convenções, para obras de
infra-estrutura, para qualificação de mão-de-obra. para
questões de trânsito fronteiriço e para promoção.

Conquistar essas obras exige integração de to
dos os níveis de Governo e. principalmente, que eles
demonstrem entusiasmo, interesse e preocupação
com a atividade.

Parabenizo os iguaçuenses, empresários e tra
balhadores do setor turístico, que promoveram no
mundo o destino ao Brasil. possibilitando a realização
da grande festa que hoje a cidade promove. Também
parabenizo os empresários pelo trabalho de promo
ção e divulgação que desenvolveram e. em especial,
pelos investimentos que fizeram e fazem, renovando
permanentemente nossa oferta turística.

Obrigado.
O SR. JÚNIOR BETÃO (PL-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. nos últimos meses, o mundo se deparou com
uma barbárie incomensurável. Sob o pretexto de com
bater o terrorismo internacional, assistimos impotentes
à intervenção militar promovida pelos Estados Unidos
e pela Inglaterra no lraque.

O pretexto para tão insana aventura, que seria o
de desarmar o Iraque, suposto fabricante de armas de

destruição em massa, é desmascarado publicamente. E
vemos. então, confirmado o que milhões de manifestan
tes proclamaram em seus protestos por todo o mundo:
que a guerra seria apenas para assumir o controle das
reservas naturais de petróleo daquele país.

Este curto relato serve apenas para chamar a
atenção, não somente dos políticos e governantes, mas
também de cada cidadão do nosso País. para ques
tão que brevemente será alvo da cobiça e da astúcia
daqueles que se julgam os senhores da humanidade.
Refiro-me aqui à água.

Podemos perceber fortes indícios de que já nes
te início de século enfrentaremos guerras por causa
da água, devido à escassez cada vez mais acentuada
que diversos países têm deste recurso natural indis
pensável à vida.

Estatísticas e prognósticos indicam calamidade
iminente. Um terço da população mundial vive em zonas
que sofrem de stress hídrico, onde o consumo supera
o fornecimento. Até 2025, se as atuais tendências não
tiverem sido revertidas, pelo mesmo dois terços da po
pulação mundial sofrerão graves conseqüências.

A poluição de rios e mares pelos esgotos leva
a uma situação de crise na área da saúde de propor
ções difíceis de se calcular. Cerca da metade dos rios
do mundo estão seriamente poluídos ou com as re
servas naturais esgotadas. Dois bilhões de pessoas,
cerca de um terço da população mundial, dependem
das reservas de água subterrâneas. Em alguns paí
ses, como algumas zonas da índia, da China, da Ásia
Ocidental, incluindo a Península Arábica, e na zona
oeste dos Estados Unidos da América, o nível das
águas está diminuindo devido ao consumo excessivo.
Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América
estão cada vez mais poluídas por produtos químicos
usados na agricultura.

Apesar do quadro alarmante, além do nosso
otimismo pessoal, temos motivos para crer que po
demos encontrar formas para solucionar a questão.
Pesquisa apresentada no Terceiro Fórum Mundial da
Água, em Kyoto. no Japão, analisou os acordos sobre
a água doce cobrindo os últimos 4.500 anos. O estudo
indicou que. ao longo dos últimos séculos, a coope
ração, mais do que os conflitos, tem sido a norma no
que refere à gestão dos rios e das suas bacias hidro
gráficas. O trabalho nos mostra que as nações e as
comunidades quase sempre optam pelo caminho da
paz e pela partilha e não pela posse exclusiva, quer
se trate de água para beber, quer ser trate de proteger
a fauna e a flora selvagens, quer se trate, como mais
recentemente acontece. da produção de alimentos ou
de energia elétrica.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, existem
outras razões para nos sentirmos otimistas. Até a me
tade do século passado, muitos dos rios de continentes
como a América do Norte e a Europa, principalmente os
que atravessam as grandes áreas industriais, estavam
com suas águas tão poluídas que poucos acreditavam
ser possível a recuperação.

Hoje, depois demuitos trabalhos e com a criação
e o cumprimento das leis ambientais para o tratamento
de águas e resfduos industriais, os peixes estão no
vamente se reproduzindo e imigrando para as bacias
fluviais através ele estuários e afluentes, agora relativa
mente mais limpos. O Rio Tâmisa, no Reino Unido, foi
oficialmente declarado morto há cerca de meio século.
Hoje podem selr enContradas neste rio cerca de 120
espécies de peixes, incluindo o salmão migratôrio.

O povo brasileiro é visto pelo mundo como de boa
índole. Recentemente, durante a crise do apagão, de
mos prova de que somos solidários e cooperativos no
que se refere ao bem comum. Mesmo antes da criação
do Comitê de Gestão da Crise de EnergiaElétrica, os
cidadãos brasileiros voluntariamente já estavam eco
nomizando e buscando soluções alternativas parare
duzir o consumo de energia.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
como cidadão brasileiro, escolhido que fui pelos habi
tantes do meu Estado, o Acre, é meu objetivo me de
dicar ao máximo aos trabalhos legislativos, buscando
soluções que visem à preservação e ao uso susten
tável dos recursos ,hídricos do Brasil, na certeza de
que estaremos ,garantindopara as atuais e as futuras
gerações essep,atrin1ônio estratégico para a sobrevi
vência do nosse> País e do mundo.

Muito obri;gado.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à ,tribuna manifestar minha expec
tativa de que a agenda de políticas públicas do ensino
superior inclua, com a máxima urgência, mecanismos
melhores e perenes de interlocução com professores e
técnicos administrativos das instituições públicas, em
greve nacional há cerca de 3 meses.

É inadmissível quê a sociedade brasileira seja
penalizada em seu desenvolvimento acadêmico, cien
tífico e tecnológico, em virtude da falta de diálogo, de
sensibilização e do reconhecimento de que nossas
universidades passam por momento único de depau
peração de sua infra-estrutura, de esvaziamento de
quadros, desestimulados pelos salários indignos, de
decepção do alunado, por não conseguir encontrar,
nessas instituiçõ>es, o ambiente adequado para exercer
sua criatividade e estimular o aprendizado e o exercí
cio da razão crítlica, tala situação de obsolescência de

laboratórios e bibliotecas, bem como de deterioração
de prédios e salas de aula.

A maioria das iniciativas relacionadas ao ensino
superior geram grande impacto, como todos sabem,
no conjunto do sistema nacional de educação, vez que
ele é a fonte da matéria-prima mais importante para
que ocorra o processo pedagôgico nos demais níveis
de ensino: o professor.

A função pública da universidade, no entanto,
vai além da formação de pessoal qualificado. É ela
também a responsável pela produção de conheci
mentos técnicos e tecnolôgicos ligados à pesquisa,
além da formação intelectual e da difusão do saber
entre a sociedade, servindo, inclusive, corno agente
de inclusão social.

Não existem conflitos ideolôgicos, nem partidá
rios em torn'o do protagonlsmo que a universidade
deve desempenhar no progresso socioeconêmico dos
países, mas, infelizmente, na condução das políticas
governamentais persiste af81ta de visão da relevância
dos professores nessa construção.

O Sindicato Nacional tios Docentes das Institui
ções de EnsinoSuperior, o ~NDES, reivindica ao MEC
uma pauta de recomposiçãp sal~rial com reajuste de
18%, incórporação de gratificações, in íc io das discus
sões acerca de carreira úriiGa e realização de concursos
públicos para reposição da~ vagas existentes.

Recentemente, o l\I1ini~tério~a Educação encer
rou as negociações. informando que enviará ao Con
gresso Nacional projeto de lei que garante reajuste
médio de 9,45% àcategorü::\., o que não contempla os
anseios dos docentes. Nes.te momento, embora impor
tantes instituiçÕes como a Uhiversidade Federal do Rio
Grande do SOl tenhamehc~rradoa paralisa.ção, cerca
de 30 universidade~federaiS p~rmanecem em greve.
Ressalto, porta.nto,qué solu~Ões não pactua.das pelas
partes tendem a fragilizar ~~ deCisÕes do Ministério da
Educação e a gera.r, no futurio, n'ovos conflitos e amea
ças de greve. É nosso, também, o papel de evitar tais
acontecimehtos.

Portais motivos, Sr. Presidente, como Deputado e
ex-professor da UFF, solicito ao Poder Executivo recon
sideração da sua posição nos itens mais importantes
da pauta de negociação dos docentes, principalmen
te no que se refere à remessa desse projeto de lei ao
Congresso Na.cional.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, depois de passar quase 3 anos
desfraldando a bandeira do suposto crescimento eco
nômico, o Governo Lula viu-se, na semana passada,
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envolto na constrangedora tarefa de explicar o inexpli
cável: a queda do PIB em 1,2%.

Embora o Governo Federal se mostre surpre
so com a divulgação da pífia taxa de crescimento do
PIB deste terceiro trimestre em comparação com o
anterior, para mim a surpresa seria o País continuar
crescendo a despeito da perversa política restritiva
imposta pela equipe econômica do Governo petista,
cuja confiança se encontra abalada desde a instala
ção da crise política.

Segundo estudos do IPEA, o que mais frustrou
suas anteriores previsões otimistas foi o enfraqueci
mento dos investimentos na economia, que devem. de
acordo com as novas projeções, fechar o ano de 2005
com alta de apenas 0,9%, índice esse absolutamente
medíocre se comparado com a expectativa de expansão
de 5,3% projetada em setembro pelo próprio IPEA.

A política de juros alto adotada pelo Governo do
Presidente Lula, ao contrário da pretensão de conter
a inflação, tem servido, isso sim, para conter a própria
economia. pois é inegável que a elevação dos juros
reais de 8% para 13%, como ocorrido ao longo desse
período, se, de um lado, permitiu a redução da taxa
de inflação de 7,5% para 5,5%, de outro, sacrificou o
crescimento econômico como um todo, encolhendo a
produção industrial com achatamento do PIB, compro
metendo a geração de novos empregos.

De outra parte, enquanto moedas fortes como o
iene e o euro caíram 15% e 13%, respectivamente, o
real subiu 20% este ano, contribuindo decisivamente
para a redução da safra de grãos, que caiu 15 mil to
neladas em relação ao ano anterior.

Na avaliação do IPEA, no que diz respeito à
agropecuária, que em setembro apontava para uma
expansão de 3,2%, a taxa de crescimento foi revista
pafa 1,6%.

Há filas quilométricas de caminhões que se for
mam na BR-277 todo ano no escoamento da safra de
soja pelo Porto de Paranuaguá, o que demonstra a ine
ficiência do Governo em solucionar questões básicas,
que acabam por gerar pressões inflacionárias.

Além dos juros e da crise política, a queda do
crescimento econômico tem relação com o menor di
namismo da construção civil, que também sofre com
a falta de crédito. Para o próprio IPEA, seriam neces
sários juros básicos da ordem de 15% ao ano para se
estimular os financiamentos imobiliários. Na faixa dos
19%, a taxa SELlC repercute decisivamente no PIB, já
que 60% dos investimentos nacionais correspondem
à construção civil.

Tentando reverter esse quadro, depois de mais
de um ano de aperto nas contas, o Governo Lula
anuncia, embora de forma atabalhoada e fisiológica,

a liberação de gastos de R$2,1 milhões até o final do
ano, pretendendo gastar em menos de um mês aquilo
que não foi capaz de dimensionar, de forma planejada,
durante esses 11 meses de 2005.

Dentro do próprio Governo há fortes e sérias
divergências sobre a política econômica. Na visão da
Casa Civil nem os anunciados R$2,1 milhões seriam
suficientes, defendendo a necessidade de liberação de
emendas parlamentares da ordem de R$5.8 milhões,
número esse que desagrada o Ministro da Fazenda e
o Presidente do Banco Central.

Enquanto isso, na tentativa de diminuir o impacto
negativo decorrente do mau desempenho do Produto
Interno Bruto, o Presidente Lula vem a público anunciar
que a retração da economia é passageira.

Afirmando em suas aparições públicas que a po
lítica econômica "vai-vai" sofrer reajustes, o Planalto,
receoso com a repercussão dessa fala, vem sistema
ticamente divulgando notas tentando desdizer a fala
do Presidente, num fantástico festival de desencontro
e desacertos.

Finalmente, outra razão apontada por conceitua
dos economistas é o fato de o crédito, embora em ou
tros países ser considerado um dos mais importantes
canais de transmissão da política monetária, ser tra
tado pela equipe econômica com pouca ou nenhuma
relevância, já que no Brasil a relação crédito/PIB é de
apenas 30%, ao passo que em economias desenvol
vidas essa relação chega a atingir 100%.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
até que o Governo Lula desate as amarras da política
econômica sem que a inflação recrudesça, a promes
sa do tão propagado "espetáculo do crescimento eco
nômico" não deixará de ser mera retórica, porquanto
não se mostra alvissareira uma política econômica que
se sustente no tripé câmbio flutuante-equilíbrio fiscal
metas de inflação.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, existem princípios que norteiam os parâ
metros de comportamento da sociedade e que são
consagrados pelo tempo. Mesmo que não sejam escri
tos, esses princípios passam a ser respeitados como
lei. Isso é sinal de maturidade de um povo. Algumas
nações atingem esse grau de maturidade ao ponto de
que esses preceitos não necessitam de imposição, são
consentidos, aceitos e acatados por todos os cidadãos.
Quanto mais imatura uma sociedade mais normas têm
de ser criadas para discipliná-Ia. Muitas carecem tanto
de amadurecimento que não respeitam sequer o que
está escrito. Lamentavelmente, o Brasil encontra-se
no segundo grupo.

___________________________________________~~_..;;_oÇl"'é.



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59683

Nas eleições municipais passadas, as regras que
disciplinaram aquelas eleições já estavam previamente
determinadas. Obviamente, todos os candidatos sabiam
qual o número de votos suficientes para que fossem
eleitos. Ferindo o direito de todos, nossa Justiça ne
gou a posse a nnilhares de Vereadores eleitos, sob o
argumento de uma suposta economia para os cofres
públicos. Após mais de um ano da posse dos eleitos,
constatou-se qúe nenhuma economia foi feita. A devida
ingerência das mais altas instâncias de nossa Justiça
na vida política dos Municípios mostrou-se inócua. e
prejudicial a todos aqueles que confiaram no basilar
preceito de que "a lei em vigor terá efeito imediato e
geral, respeitádos o ato jurídico perfeito, o direito ad
quirido e a coiSa julgada".

Quando aprópria Justiça não respeita esse man
damento, Sras. eSrs. Deputados, corremos o sério
risco de perigosamente fragilizar nossas instituições.
Como afirmaRoscoe Pound: "Observar as liberdades
civis é boa politiái e transgredir os direitos dos indiví
duos ou da minóriae má polítíca". Se havia objeções
com relação ao 'nÚmero de Vereadores, que a fosse
alterada e prevalecesse para as 'próximas eleições.
Cassar sumariamente o mandato de quem foi 'legiti
mamente eleitO não é uma medida. que mereça o aca
tamento e o~espeito da sociedade, sobretudo porque
a excessiva in~erê~cia.do Poder'Gentral no âmbito
dos Estados e ,MuniGípios caracteÍ"iza umaafr'onta ao
principio federativO: Impedir ósgastos exceSsivos nos
Municípiosjá elTlatéria amplame~te pacific~da,A Lei
de Responsa.bilida~eFiscal existe,para isso e foi uma
grande conquistáparé3. evitar os excessos.

Creio', p~itan~o, Sr. Presid~nte, que não obstante
todo o respeitóquetemos, tanto pelos doutos julgado
res do SupremO Tf:ibUna.1 Federâl, q'uantopeloTribunal
Superior Eleito'n~I, 'hão podemos concbrdarcom essa
decisão equivocada" sdb () preteXto de evitar gastos
abusivos. ,Na rei;}llâ~de,usurpqu o legítimo Illan<;lato
de centenas de Ver~adoreseleltos;legitim~mentepelo

,'".,1,. ", .'., , I:,' :;": '.' "~o ,'i

povo, sem que reduhdassed<:lí qualqU~rhénéfíêio
em prol da comunidáde.Aotolher.a vonlade:popular,
ouso afirmar qUE~ há laivos absóluflstas na Clecisão de
nossa JUstiça.

Era oque tinha a dizer; Sr. Présidente.
O SR. INocêNCIO OLIVEIRA (PL-PE. Pronun

cia o seguillte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ~inda que nossa Constituição de 1988
confira ao Sr. Presidente da República a atribuição
ou competência de enviar ao Congresso Nacional o
Plano Plurianual, o Projeto 'de Lei de Diretrizes Or
çamentárias e as propostas de Orçamento previstas
nessa própria Constituição, é daiittribuição do Con
gresso Nacional dispor sobre todas as matérias de

competência da União, notadamente sobre o Plano
Plurianual, as diretrizes orçamentárias, o Orçamento
anual, operações de crédito, dívida pública e emissões
de curso forçado.

Assim também a fiscalização contábil, financei
ra, orçamentária, operacional e patrimonial da União
está dentro das atribuições e fiscalização do Congres
so brasileiro.

Nesse campo, incorporamos não apenas a expe
riênci1:i antiga dos anglo-saxões, como de outros povos,
cujos parlamentos funcionam há séculos no Ocidente,
exercendo o indispensávelpapel fiscalizador das ações
de despesas dos Executivos, sejam eles representados
por monarcas ou presidentes de repúblicas e até mes
mo pelosditádores,pois ainda sob o regime nazista
funcionava o Parlamento de fach'ada e as despesas
e~amcontabilizadas,embora prevalecesse o chamado
"Princípio~o Fuehrer", que dava:ao ditador poderes
i1iníit~dosde gasto e até de expropriação.

Nos 'regimes parlal'Tlentarista~, como o francês,
os controlés se exercem de uma maneira bem mais
difusa e ampla, .através do Senad6 eda Câmara, o
mesmo ot'órrendohoReino Unido, onde a: Câmara
dosCpmúns exerce uma vigilância permanente so
breosgastospÚblicos. N.ão·é diferente nos Estados
Unid()~, através <ilas. Comissões 'd~ Apropriação de
Meios, C~n1 umac~mpa~ha:mentodireto dos gastos
públlcos~ ,questionamentos' freqüeptes, inclusive 50

brea moeda, a toâahora'.channandoo Presidente do
Banço Cent~al eo SeCretario do Tesouro - o Ministro
da Fazengade lá'-para esclarecer e prestar contas
sobre o cursa .dae~onbmiaesuas repercussões so
ciais na vida dos cidadaos,

·1;\!G~nstituição,daRebúblicaFrancesa estabelece,
como~tHBuiçãoe5~~cíficàdaAssembféia Nacional, a
vot~ção ~~k I'ei, istOlé, dasI leis orçamentárias que "de
termini:tm'os recursos ,'e os encargos do Estado nas

, condiçp~s €i c~m reservas estabelecidas por uma lei
orgâniGa,", rnuitó:pa.{ecida1com aLei de Diretrizes Or
çárriéntáiia~da 'Hep,úblicá.Federativa do Brasil. Vê-se
queocontr6le'dd Pârlamento é unânime no Ocidente
sobre os meio~dequeo'Executivodispõe p~ra a re
alizaçao,das açõesljb:Estado;

Todas essas considerações, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, vêm a propósito da votação do Or
çamento para 2006, já atrasada nesta Casa, por fato
res supervenientes ,quefugirarh ao controle da Mesa,
confronta.dacom os resultados das Comissões Parla
mentares de Inquérito eas votações de cassação de
Parlamentares, o que é matéria sempre constrange
dora na histó'ria dos Parlamentos e, especificamente,
na própria vida parlamentarbrasil~ira.
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Mas é sobre a essência e a forma do nosso Or
çamento que desejo me reportar, lamentando que a
União fique na dependência dos caprichos de tecno
cratas para a execução da Lei de Meios, que é a fun
ção maior da República, pois ela diz respeito à vida da
Nação - aos investimentos básicos em infra-estrutura,
educação, saúde, segurança - e dispõe sobre os pro
gramas e projetos de alcance social direto, inclusive
a Previdência.

Depois de meses de debate e discussão na Co
missão Mista de Orçamentos, não é possível que o
Projeto de Lei Orçamentária, votado em plenário, seja
um simples documento autorizativo ao Poder Executivo,
ao Presidente da República, para que seus Ministros
e, em particular, o Ministro da Fazenda, através da
Secretaria do Tesouro Nacional, disponha como deve
gastar a receita da União.

Já se disse aqui, repetidamente, que o Orçamento
da República é uma peça de ficção. Mas não podemos
continuar aceitando passivamente essa retórica parla
mentar, pois a previsão da arrecadação é feita com base
em critérios técnico-econômicos, projetada com base
nos índices de inflação previstos e nas tendências de
arrecadação do exercício financeiro anterior. Assim, a
Lei de Meios é respaldada por uma análise criteriosa
baseada na chamada lei das probabilidades, e faz-se
a previsão e ulterior alocação de recursos arrecada
dos a maior ou a menor. Felizmente, não tem ocorrido
a arrecadação a menor, na apuração final das contas
do Governo, que se gaba de apresentar um superávit
superior aos limites acertados com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e Banco Mundial na composição
da dívida da União.

Com esse caráter autorizativo, que não está pre
visto na Constituição, o Orçamento da República pas
sa a ser um instrumento de manobra e barganha de
qualquer Governo, que o executa ao sabor das conve
niências políticas, ora privilegiando planos, programas
e projetos de interesse dos seus aliados da base par
lamentar, ora contingenciando verbas, porque dispõe
dos números de arrecadação e deles não presta conta
regularmente às 2 Casas do Congresso.

Temos de mudar, Sr. Presidente, o caráter desse
Orçamento, tornando-o uma peça impositiva e determi
nativa ao Poder Executivo, acompanhando sua execu
ção e provendo os meios legislativos para que verbas
sejam realocadas a cada semestre, à medida que se
configurem os gastos e se mudem as prioridades, pois
toda ação executiva é dinâmica e, muitas vezes, algu
mas rubricas podem ficar ociosas ou serem superadas
pelas circunstâncias. Ademais, cumpre manter sem
pre, como se faz em qualquer orçamento de empresa
e até mesmo nos orçamentos domésticos individuais,

verbas de reserva ou contingência em montante sem
pre suficiente para atender às emergências, pois é da
natureza das coisas a mudança, as transformações,
a inversão de prioridades.

Acho que esse assunto aqui trazido, Sr. Presi
dente, deve ser matéria de reflexão na próxima Ses
são Legislativa visando o Orçamento de 2007 e os
Orçamentos posteriores, através, possivelmente, de
uma PEC, que torne obrigatória a função impositiva
do Orçamento da República, sujeito naturalmente ao
que já mencionei: às mudanças e reversões de rubri
cas, à medida que se execute o Plano Plurianual ou
se mudem prioridades de planos, programas e proje
tos anuais, dentro do Executivo, mas sempre com a
aprovação prévia do Poder Legislativo.

Muito obrigado.
O SR. JOÃOTOTA (PP-AC. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
grau de desenvolvimento e progresso de um país tem
como um dos termômetros ou referências a eficiência
ou mesmo o grau de excelência dos serviços públicos
oferecidos. É evidente que o serviço público demonstra
o respeito e o nível de emprenho e dedicação à cau
sa pública quando o Estado é capaz de cumprir um
nível razoável de satisfação da população, alvo maior
e primordial de todas suas ações.

Muito oportunamente a Câmara Federal realizou,
na terça-feira, dia 6, o Seminário de Administração
Pública: Análise Contextual e Propostas de Moderni
zação. Nada mais atual e necessário. já que é sabido
que o Estado brasileiro, diga-se de passagem em seus
3 níveis de administração - Federal, Estadual e Muni
cipal-, deixa muito a desejar em termos dos serviços
públicos oferecidos. Aliás, pesquisa divulgada pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que grande
parte da população brasileira considera a administra
ção pública ineficiente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são nada
menos que 57% da amostragem trabalhada pela pesqui
sa, realizada em várias capitais brasileiras, que acham
que os servidores são pouco dedicados ao atendimen
to ao cidadão; 47% consideram que os funcionários
têm pequena capacidade para corrigir erros; e nada
menos que 79%, cifra absolutamente impressionante,
entendem que muitos ou quase todos os servidores
estão envolvidos em processos irregulares dentro de
suas atribuições, o que demonstra claramente uma
desconfiança crônica e inaceitável em termos de tra
tamento da coisa pública.

É claro que numa população como a nossa, gran
de parte carente e muito dependentes dos serviços
públicos, um índice de 47% de descrédito em geral é
algo enormemente preocupante, visto que o percentual
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tende a, erroneamente, generalizar em seu julgamento,
acabando por confundir e misturar Estado, Governo e
serviço público. Além do mais, nossa história aponta
e comprova a importância do Estado como fundamen
tai, sobretudo em nossos dias, para consolidação da
democracia e o fim da desigualdade social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante de
um quadro absolutamente desalentador, é fundamen
tai combater e prevenir os erros, deslizes e desvios do
serviço público brasileiro, sem esquecer que grande
parte do quadro existente hoje é composto por pessoas
probas e dedicadas, que não podem ser culpadas por
uma estrutura cronicamente comprometida e ineficiente.
É absolutamente necessário ainda a criação de uma
agenda de refolrma da gestão pública brasileira, com
ênfase ao componente ético, combate à corrupção e
injeção de eficiüncia.

Convém lE!mbrar que o Poder Público bem admi
nistrado, comolbem frisado durante o seminário, gera
confiança. Adernais é sempre válido ressaltar que a
corrupção e a. malversação de recursos são muitas
vezes pontuais e isoladas, ainda que tenham efeito
imediato na geração deemprego e no desenvolvimento
do Brasil. Que o Congresso NaCional, e em particu
lar a Câmara dos Deputados, tenha a consciência da
importância do tema e a urgência de soluções que a
matéria exige.

Muito obrigado.

O SR. PAULO LIMA (PMDB-SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, nova pesquisa divulgada na manhã de hoje pelo
IBGE sobre o desempenho da indústria brasileira está
a indicar que pr'ecisamós urgentemente dar uma me
xida nos ju ros ,E~ no câmbio, em busca de alternativa
econômica que não gere impactos negativos sobre
os investimentos, nem'frustre o desempenho do setor
produtivo.

Falando em seu programa radiofônico, o Presi
dente Lula diz que a indústria brasileira deve melhorar
esse desempenho para fazer frente à concorrência
chinesa e avisa que não é com passe de mágica, nem
por decreto que se corrige o processo de valorização
do real frente ao dólar,

Mas o errlpresário brasileiro precisa estímulos
para compensar, por exemplo, o custo de produção
chinesa, que tem sua motriz nos baixos salários e no
grande volume de produção. Não vai ser com a atual
taxa de juros que vamos estimular o setor produtivo
que já sofre revezes nas exportações do setor cal
çadista, de tecidos, eletrônicos e de carnes, além do
evidente impacto na lucratividade dos exportadores
causado pelo cámbio.

Os indicadores industriais de outubro apontaram
essa realidade e advertem que "isso pode restringir
novos investimentos e comprometer o crescimento
futuro da economia, que foi puxado pelo desempenho
das vendas externas ao longo deste ano." Dados da
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
- FUNCEX mostram que a rentabilidade média das
exportações caiu 14,5% entre janeiro e agosto de 2005
na comparação com o mesmo período de 2004. Se
gundo o IBGE, os indicadores da produção em outubro
revelam que, apesar de estáveis emsetémbro, o setor
não conseguiu invertera tendência de queda que se
acentuou a partir do começo de julho deste ano.

Em outubro, a produção industrial variou 0,1%,
enquanto em setembro foi registrada uma queda de
2,0% em relação a agosto. A esperança dos mais oti
mistas é que o movimento de estabilidade registrado
em outubro possa ser prenúncio de uma virada com
as vendas de final de anb. A indústria precisa crescer
2% em relação a ouhJbro para que·a taxa do quarto
trimestre compense os.efeitos negativos do trimestre
anterior, diz o Institut().

Reitero, Sr. Presidente, em face dos sinais de
alerta que nos estãoehviando os estudos a que proce
deram o IBGE, a Confederação Nacional da Indústria
e entidades que cong~egam lideranças do comércio, a
necessidade de queõs mandarins da política econô
mica ouçam os apelos da socieâade e corrijam o rumo
dessa nau que, se viera soçobrar em2006, na certa
arrastará para o fundo as ambições eleitorais do partido
do Governo. Que pelo 'menospensem nisso.

Muito obrigado,.. ..
O SR. SANpESJúNIOR (PP-GO. Pronuncia o

seguinte discurSO.) ..;. Sr.Pre~idente, Sras. e Srs. Depu
tados, volto ao ~ssuntbporque entendo que não o es
gotei. A minha preocupação diz respeito aos mistérios
do encolhimento d()pi~brasileiro. Fico aqui apensar:
mas não foi este Governo que protneteu o "espetáculo"
do crescimento ecohômico?

Pude ler éxcé.lénte artigo, no Observatório da
Imprensa, site que'r~comendo àqueles que desejam
leitura mais ampladareaJidade política brasileira, de
autoria do jornàlistáRolf Kuntz. Texto brilhante, leve,
atual, que faço quest~o de trazer ao conhecimento
desta ilustre Casa. o título do artigo não poderia ser
mais sugestivo: Os Mistérios do PIB que Encolheu.
Diz o jornalista:

"Dezembro começou com as primeiras
páginas divididas entre duas grandes notícias:
a redução do Produto Interno Bruto (PIB) e a
cassação de José Dirceu. Dois dias depois
a economia continuava em destaque, mas
o noticiário sobre o cassado, o ex-poderoso
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ministro-chefe da Casa Civil, estava reduzido
às controvérsias internas do PI.

Com o tropeço econômico no terceiro
trimestre, as atenções se haviam concentra
do nas pressões contra o ministro da Fazen
da, Antonio Palocci, e o presidente do Banco
Central, Henrique Meirelles".

Jornais começaram a cuidar do assunto antes
de o IBG E divulgar os números de julho/setembro. Na
véspera, O Estado de S.Paulo já apontava indícios de
reanimação econômica a partir de novembro. Não havia
dúvida sobre o mau desempenho no período recente.
A única surpresa foi a extensão do tombo - de 1,2%
em relação ao segundo trimestre.

Na quinta-feira, dia 1º de dezembro. nenhum leitor
razoável poderia cobrar material mais extenso. Todos
os grandes jornais dedicaram várias páginas à queda
do PIB. Quase não houve diferença entre um e outro
na grande massa do noticiário. O material foi aberto,
de modo geral, com a apresentação dos números do
terceiro trimestre e a revisão das projeções para o ano,
reduzidas para algo em torno de 2,5%.

Todos publicaram os mesmos diagnósticos. Eco
nomistas atribuíram o mau desempenho a uma com
binação de vários fatores, com destaque para o ajuste
de estoques, os juros muito altos e o câmbio valoriza
do. A crise política foi mencionada, mas quase sem
pre sem ênfase. Não houve surpresa em matéria de
repercussões.

Empresários deram declarações furiosas contra
a política monetária, mas aproveitaram também para
falar mal dos impostos e do baixo investimento públi
co em infra-estrutura. O Presidente da FIESP, Pau
lo Skaf, denunciou a teimosia do Governo e cobrou
participação do setor privado no Conselho Monetário
Nacional (CMN). Como o Conselho não fixa os juros,
mas apenas a meta de inflação, presumivelmente ele
defenderia inflação mais alta, assim como o Senador
Aloizio Mercadante.

E o jornalista traz o que chama de "explicação
crítica". A cobertura variou nos detalhes. O Estadão,
por exemplo, deu boa matéria sobre o crescimento
econômico dos emergentes, mostrando o Brasil como
lanternihha na corrida internacional. O jornal Folha
de S.Paulo destacou uma informação de bastidor: a
cobrança do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao
Ministro Palocci.

Todos chamaram a atenção para os possíveis
desdobramentos da guerra interna do Governo. O
mau resultado de julho/setembro favoreceria, supos
tamente, a turma da Chefe da Casa Civil, Ministra Dil
ma Rousseff, na disputa com o Ministro da Fazenda,
Antonio Palocci. Os números do IBGE seriam mais um

argumento a favor da rápida redução dos juros e do
aumento dos gastos federais. Seria resultado compatí
vel com a temporada eleitoral prematuramente aberta.
O Presidente Lula dedicou-se, nos dias seguintes, a
negar a intenção de sujeitar a política econômica ao
objetivo da reeleição. mas isso, naturalmente. só se
verá mais tarde.

No meio da ampla cobertura, desde a divulga
ção dos números do IBGE, faltou maior atenção a um
detalhe: a explicação e a crítica dos próprios números.
Afinal, que fatos foram apontados pelas estatísticas?
Essa explicação seria fundamental para o leitor avaliar,
com mais clareza e menos emoção, o tropeço econô
mico noticiado pela imprensa.

O jornalista fala de "o mistério da série". A Folha
mencionou, na edição de sexta-feira (2 de dezembro),
críticas ao trabalho do IBG E. Os números não teriam
sentido, segundo avaliação atribuída a diretores do
Banco Central. Mais tarde, o Presidente do BC procurou
amenizar a informação, ressaltando o sentido técnico
do problema. Em Londres, onde estava participando,
como convidado, de uma reunião do G7, o grupo dos 7
países mais industrializados, o Ministro Palocci chamou
a atenção para aspectos técnicos da mensuração do
PIB, especialmente no caso da agricultura. O Estadão
deu bom destaque à entrevista.

A Folha tratou um pouco mais extensamente a
questão de método, mas deu maior ênfase à hipótese
de erro do IBGE, atribuída ao Diretor de Política Eco
nômica do BC. Afonso Beviláqua.

Nenhuma das matérias foi mais fundo nessa
questão. Mas valeria a pena ter esclarecido alguns
pontos. Para começar, é difícil entender como se esti
mou a redução de 3,4% do PIB agrícola na compara
ção com o segundo trimestre. Os cálculos foram ba
seados principalmente nas colheitas de laranja, café
e trigo. Mas esses produtos são colhidos apenas uma
vez por ano. No caso de café e laranja, trata-se, além
do mais, de cultivos permanentes. sem plantio anual
afetado pela conjuntura.

É fácil entender como se comparam os dados
trimestrais de produções continuadas, como as de
automóveis, tecidos, sabonetes, brinquedos, televiso
res e geladeiras. Mesmo havendo variações sazonais
importantes, as comparações fazem sentido para qual
quer pessoa, e até um leigo é capaz, intuitivamente,
de descontar os efeitos do Natal, do Dia das Mães e
do Dia das Crianças.

É fácil entender também o confronto da produ
ção de soja, de café ou de trigo com a do ano anterior,
mas é um mistério a inclusão desses dados numa sé
rie de trimestres consecutivos. Os técnicos do IBGE
têm competência para contornar de alguma forma

,--------------------------------~....~,,~.~~.,
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essas dificuldades. Mas o artifício produz, obviamen
te, resultado intrigante que deve ter ocorrido também
em outros anos. Afinal, o que estamos comparando
com o quê?

Por fim, falia da repercussão previsível. Nenhum
economista respeitado, no Brasil, discute a seriedade
e a competência do pessoal do IBGE. Não é esse o
problema. O que valeria a pena procurar seria expli
cação mais completa, dentro dos limites da comunica
ção jornalística, para certos aspectos misteriosos dos
números. A mesma preocupação seria justificável no
caso do consumo do Governo, outro componente um
tanto intrigante das contas divulgadas.

Um poUco rnais de atenção a itens como esses
contribuiria para uma avaliação melhor tanto da retra
ção no terceiro trimestre - fato, à primeira vista, indis
cutível- quanto de suas causas. .

Juros menores teriam alterado as colheitas de
café e laranja? É altamente improvável. Afetaram o
consumo do Governo? Éigualmellte improvável. Mas
poderiam, quasE~ Gei1am~nte, ter favorecido a produção
industrial e talvéz o investimento. Mas pa.rte da retra
ção do investimentqresUltou da crise na agricultur~ e
não diretamente dos juros.

Se é difícil entender cornose incluem as colheitas
de laranja, cafée'trigo rio cálculo do PIB trimestral, é
fácil, no entant(), perceber como o apertos.dos agri
cultores afeta na demanda de bens industriais. Parte
da contraçao do inv~stiri1entoé atribuívelaessa cau
sa. Sem dinheiro esemperspectiva; de ganhos muito
maiores no próxirnoanb,produtóresagrícolas adiaram
novas compras detratdr~s.lsso, sim,' é facilmente irite
ligível, e eSse p.ontOfoi razoavelm~hte explorado.

Os jornai~i não poderiam ter'menosprezado a
exploração política dos nÚmerosd()IB'GE nem are
percussão ~ntrE~.os ê~mpresarios'M~s parie dessare
percussão era '·thapadam~nte" pr~visível e.valeria a
pena ter?eslócadotlméMra~ãodo Jsforço para a de
cifração dos. mistérios técnicos. Seria uma' bela cereja

,I .,'" ,I, , I

no topo do grande boladacobertUra.
Brilhante, repito, o artigo que ilustra bem este

momento de incertezas queo Paísvive.
Era o quetihhaa dize~, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção dispensi3.da pelos nobres

pares desta:Casa.
O SR. NEUTON UIVIA (PTBcSP. Pronuncia o se

guintediscurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Bíblia Ságrada é u'ma chave de compreen
são, amor, perdào, sabedoria, aceitação, tolerância e
conhecimento; seja do divino, seja do humano. Com
base em seus I:!>rincípios, aprendemos a interpretar
os fatos davidá $ da morte, por mais dolorosos, por
mais insondáveis que, por um momento, possam-nos

parecer. Uma irreflexão, portanto, não lembrar, todos
os dias, do Livro dos Livros; um agravo melancólico
esquecê-lo no seu dia.

A data tem um significado especialíssimo para
todos os cristãos, uma importância, com efeito, que
não pode ser negligenciada jamais. É a ocasião em
que muitos corações têm a ventura de ser despertos
para o alumbramento da fé, e aqueles corações que
já o foram podem sentir, do mais profundo recôndito,
uma vitalidade intensa, sublimemente renovada.

Orgulho~me, Sr. Presidente, nobres colegas, de
fazer parte, como tantos, inclusive nesta Casa, do
segundo grupo, a categoria formada pelos ungidos,
os que crêem, os que oram, os que pregam, os que
tentam se redimir de seus erros; os que colocam nas
mãos de Deus o presente e o futuro. Trata-se, no en
tanto, nobres colegas, de um orgulho, por assim di
zer; do bem, porql'Je é orgulho sem soberba, de quem
deseja tão-somente partilhar com o próximo a alegria
uniyersal que emana daPalavra do Senhor, em cada
lição do Evangelho.

DOpOhto de Vista semânticp, o vocábulo Evan
gelho, grego deorigem,forneà o significado preciso
daquilo que representou o Velho Testamento: a Boa
Nova, o ànúncip do Deus feito homem através de Seu
Filho,Jesus C~i~to,que v:iveriaentreos homens para
torná-Iostamberrrfilhos de Deus.

Sóa Bíblia"Sr.rpresidenté; é veículo capaz de fa
zerrevetberar a.pa.lavra pregada por Jesus: Palavra que
antecedeuo tiv~o ..~qúe ali está, consignada depois de
Sua morte,noNMo Testamento, por Mateus, Marcos,
Luças, JOão; Paulp"Tiago.e Pebro; Palavra, portanto,
que foi ouvida, antes de"·ser lida; Palavra que desde
sempre se fez eterna, na Históri~humana; Palavra que
varou os tempos ~ctleg0uaté nós.e: chegará a todas
as vindouras gerações pára consolat e encorajar, para
ensinar e perd~ar, IDaráguiar e iluminar; Palavra que,
atempbraleatuaJ, deve !ierpermarléntemente repro
duzida, multiplicada, amplificada, propagada.

Ademais,a Brblia é lJm relato .testemunhal, em
cujas páginas éncdntrarn~se, na.rrados episódios da
vida de Jesus, Suarriissãb, Se.u martírio, Sua morte,
Sua Ressurreição.

Felizes, Sras. e Srs. Deputados, os que, em tan
tos episódios, alguns grandiosos, outros singelos, to
dos carregados de·beleza e simbOlogia, encontram
a superação das próprias angústia.s, assim como o
consolo das próprias misérias, Felizes, também, os
que, pelo aprendizado encerrado em cada narrativa,
esforçam-se por contribuir para que sejam remidos os
males do mundo. E felizes, finalmente, os que se em
bebem dos ensinamentos ali contidos para transfor-
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má-los em genuína motivação para uma vida íntegra,
sincera e simples.

Esta, Sr. Presidente, a homenagem que quis fa
zer ao Dia da Bíblia.

Muito obrigado.

O SR. MARCOS ABRAMO (PP-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, compareço à tribuna para manifestar minha total
indignação e preocupação com um problema que cada
vez mais se agrava e torna mais difícil o dia-a-dia de
milhões de mulheres brasileiras: a violência doméstica
e familiar contra a mulher.

Formalmente, a Constituição Federal, a qual mui
tos se vangloriam em denominá-Ia Constituição cidadã,
garante à família proteção contra a violência, ao dis
por em seu art. 226, § Sº, que "o Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência
no âmbito de suas relações".

No entanto, a realidade vivida por milhões de
mulheres deste País discrepa sobremaneira dos ideais
lançados no preceito constitucional citado. São elas
diariamente oprimidas. violentadas, diminuídas. Roti
neiramente têm elas a sua saúde física e mental abala
das. Não raras vezes são privadas do aperfeiçoamento
moral, intelectual e social que lhes poderia assegurar
a condição real e efetiva de cidadãs brasileiras.

As estatísticas comprovam esses fatos, nobres
pares. Já no final da década de SO, a Pesquisa Na
cional de Amostra Domiciliar do IBGE constatou que
63% das agressões físicas contra as mulheres acon
tecem nos espaços domésticos e são praticadas por
pessoas que mantém relações pessoais e afetivas
com as vítimas.

Pesquisa realizada em 2001 pela Fundação Per
seu Abramo. por meio do Núcleo de Opinião Pública,
constatou que 6,S milhões de mulheres, dentre as bra
sileiras vivas, o que corresponde a 11 % da população
feminina do País, já foram espancadas ao menos uma
vez. Dessas mulheres, 31 % das que admitiram ter sido
espancadas declararam que as agressões ocorreram
dentro dos 12 meses anteriores à pesquisa. Projeta-se
que 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano
no Brasil. Isso corresponde a 175 mil mulheres espan
cadas por mês, ou a 5,1 mil por dia, ou a 243 por hora,
ou a 4 mulheres por minuto, ou simplesmente a uma
mulher brasileira espancada a cada 15 segundos. Dos
casos relatados, o marido ou companheiro é respon
sável por 56% dos espancamentos, 53% das amea
ças com armas e 70% da destruição de bens. Mais da
metade das vítimas não procura ajuda.

Estudo realizado pela ONG Instituto Patrícia Gal
vão, em conjunto com o IBOPE, revelou que 30% da

população do País considera a violência contra a mu
lher como o problema que mais preocupa a brasileira,
deixando para trás outros, como o câncer de mama
eaAIDS.

Atualmente, a política criminal de combate à
violência doméstica contra a mulher produz sensação
generalizada de injustiça por parte das vítimas e de
impunidade por parte dos agressores. Os dados mos
tram que 70% dos casos apreciados pelos Juizados
Especiais Criminais tratam de violência doméstica.
No entanto, pesquisa realizada no Rio de Janeiro, de
1991 a 1995, acusou que somente em 6% dos casos
de lesões corporais contra mulheres encaminhados à
Justiça houve a condenação dos agressores.

Nobres pares, é notório que além de ser uma
forma de violação dos direitos humanos, a violência
contra a mulher é um grave problema de saúde públi
ca. A violência doméstica contra a mulher ultrapassa
a esfera privada e adquire dimensões públicas cada
vez maiores.

Ora, não podemos nos esquecer que, mediante
compromissos internacionais firmados pelo Brasil em
convenções internacionais, assumimos a responsabi
lidade pela luta contra tal modalidade de violência. Em
2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA publicou relatório no qual estabeleceu reco
mendações ao Brasil pelo descumprimento da Conven
ção de Belém do Pará e da Convenção Americana de
Direitos Humanos. Recomendou-se o prosseguimento
e a intensificação do processo de reforma que evite
a tolerância estatal e o tratamento discriminatório no
que diz respeito à violência doméstica contra a mu
lher brasileira.

Devemos nos conscientizar que as desigualdades
de gênero entre homens e mulheres advêm de uma
construção sociocultural que não encontra respaldo
nas diferenças biológicas entre ambos. São desigual
dades socialmente construídas. A lógica da hierarquia
de poder em nossa sociedade não privilegia as mu
lheres, segmento social historicamente discriminado.
Não podemos deixar que isso se torne um processo
natural, apto a fomentar mais atos de discriminação e
violência. A naturalização da violência e sua incorpo
ração ao cotidiano de milhões de mulheres brasileiras
gera complacência e permite a perpetuação da impu
nidade. A mulher não pode ser culpada pela violência
por ela sofrida apenas pelo fato de ser mulher.

Por tal razão, devemos nos preocupar com a
correção dessas desigualdades e com a promoção de
inclusão social por meio de políticas públicas específi
cas que compensem as desvantagens sociais oriundas
da situação de discriminação e exclusão a que muitas
mulheres brasileiras são expostas. A fim de prestigiar

______________w •__...._ .........,.......~_"""'-.
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o principio da iglualdade, devemos erradicar de nosso
meio as relações sociais marcadas pela desigualdade
e pela hierarquia.

Por esses motivos, nobres pares, é que devemos
apoiar o Projeto de Lei nº 4.559, de 2004, de autoria
do Poder Executivo. Trata-se de proposição elaborada
por um grupo de trabalho interministerial, em conjunto
com um consórcio de ONGs feministas e também com
o apoio do Poder Judiciário e das Comissões do Ano
da Mulher do Senado Federal e desta Casa.

O referido projeto de lei abarca políticas públicas
e ações integradas para a prevenção e erradicação da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Permi
te a cientificação categórica e plena dos seus direitos
fundamentais. Prevê recursos e ações que favorecem
o posicionamehto e a ação damulher no âmbito fami
liar e na sociedade.

Nobres m~putados, que envidemos nossos esfor
ços na intensificação da defesa dos direitos humanos
das mulheresClemodo a erradicar as desigualdades
que hoje perml~iam as relações de gêhero. Que tra
balhemos com mais empenho no sentido de garantir
proteção e dignidadeàs mulheres vítimas de violência
doméstica. QUE~ permitamos, com nossas ações, com
os instrumentos queo povo e,em especial, as mulhe
res brasileiras c:olbcaramem nossas mãos, o estabe
lecimento da .igualdade real entre homens e mulheres
e, sobretudo, da democracia efetiva.

Muito obrj,gado~ ,
O SR,EIEIUAFmOPAES (PSDB-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com g'rande satisfação que venho a esta
tribun~ saudar a Associação de Moradores e Amigos
da Sulacap - AMI5UL.

Para quem 'ainda não conhece, o Bairro Jardim
Sulacap é um r€!cánto muito agradável, situado na Zona
Oeste do Munic:ípio do Rio de Janeiro. Suas primeiras
const~uções sãiÓ casas residenciais e comerciais do
início da década de 50.

Naquela época, não havia poluição de qualquer
espécie e o B~tirro Jardim Sulacap era indicado por
médicos para a cura da bronquite asmática, devido
ao seu ar puro e vegetação exuberante. O clima de
tranqüilidade predominante no Jardim Sulacap permi
tia às famílias transitarem livremente, a qualquer hora
do dia ou da noite.

O bairro contava com atrativos especiais, como o
acesso ao cinema da Aeronáutica, aberto aos domin
gos e quintas-feiras em uma única sessão vespertina.
Havia, também, um clube social onde os moradores e
seus familiares se divertiam de terça a domingo, com
música ao vivo, inclusive durante o carnaval.

Hoje, a despeito do aumento da poluição aérea
e sonora, particularmente para os moradores próxi
mos às vias de rolamento, da relativa insegurança e
da proliferação de camelôs, o Jardim Sulacap continua
sendo um bairro privilegiado.

Sem favelas e sem focos de conflito, é um lugar
tranqüilo no atual contexto nacional, já que vivemos
em um País convulsionado pelo desemprego e pela
miséria generalizados. O Jardim Sulacap preserva a
vida pacata e gostosa das pequenas comunidades,
enquanto se beneficia das vantagens ofertadas às re
giões mais prósperas e densamente povoadas.

Lá todos os serviços públicos funcionam bem
- coleta de lixo, iluminação das vias públicas, trans
portes e comunicação. O bairro dispõe de um posto
de saúde moderno e bem equipado,a ~nsinobásico é
de boa qualidade e em bairros vizinhos de fácil acesso
pode"seencontra~excelente ensino médio.

Se a qualidade de vida do Jardim Sulacap pôde
ser tãobem presetvada ao longo de mais de meio sé
culo de existência, isso se deve ao ,trabalho intensivo
das associações de moradores.,l\priméira, fundada
em noVembro de1967~foi a AssoCiação Recreativa
Pró~M~lhoramento do Baim:> J~lrdirr\ Sulacap.

Atualménte, está em atuação a Associação de
Moradpres e Amigos da Sulacap __A~ISUL, fundada
emmaidde 1985, SeuJema é Nã?:fí~ue só - Fique
sócio, e suas .cores são obranco,'quelsirnboliza a paz,
e o v~rde, que representa a exJberanté vegetação que
envolve <> bairro. ' "

Uma das'rnaiores proezas daAMISUL, em seus
20 anos de ~xistência,foi a recuperaçãÓ de um galpão

, ' I. " ,I , ' ,,I . ~ ", ,..' ,

abandonado e sua transformação no Galpão Comuni-
táriO Jardim Sulacap;, Além de abrigar,~$ede da Asso-

I" ,':' .J': :' ,,.,, "', ':.. :' ,.,1, ,.,:,"

ciaçãp,(j galpaot()rn~>u-set~mbémloc~ldepromoção
deinúrl1er6seventosml areade educél,ção e cultura,
com diversos.seryiçds·Voltadospara,abdmunidade.

Hoje,o galpãosediaa8ibliot~Ga!PopularInfantil
do Jardim Sulac~pLúdaBe?edetti,~b~iga uma equipe
de fo':"!oaudiblógiaepsicolog,ia, canto coral, grupo da
terceira idade, capoeira, artesanat6 e outros cursos.
Um espaçodeteriorado e f6tlte~e preocupação para a
comunidade tornou~se,graças ao esforço daAMISUL,
precioso espaço cultural para0 bairro.

Sr. Presidenté, Sras. e Srs. Dep!Jtados, é muito
gratificante pará nós, representantes da população do
Rio de Janeiro nestà Casa, cibservaraatuação de mo
vimentos como esse, em que pequenas comunidades
se organizam e lutam pela melhoria da qualidade de
vida de seus integrantes. Quero saudara maravilhoso
trabalho que a AMISUL vem fazendo em prol do Jardim
Sulacap e parabenizar todos os seus integrantes. Faço
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votos de que a Associação tenha vida longa e que con
tinue trazendo benefícios para o Jardim Sulacap.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) - Passa

se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Sra. Deputada Angela Gua
dagnin.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Adelor
Vieira, é um prazer tê-lo à frente dos trabalhos nesta
oportunidade em que farei pronunciamento no Gran
de Expediente.

Escolhi conversarmos nesta tarde sobre o tema
direito à vida, haja vista que hoje, nesta Casa, diversas
ações estão sendo realizadas para que o direito invio
lável à vida. garantido na Constituição, seja mantido.

O Projeto de Lei nº 1.135/91 tramita nesta Casa
desde 1991. Recebeu agora um grande apoio. No ano
passado, na Conferência das Mulheres, foi decidida
a criação de uma comissão tripartite para discutir a
legalização do aborto. Essa comissão era compos
ta por 6 membros da sociedade civil, 6 membros do
Congresso Nacional e 6 membros do Executivo. De
todas essas pessoas, somente 2 - eu e a Deputada
Elaine Costa - eram a favor da vida. Todos os outros
foram àquela Comissão já indicados para discutirem
a legalização do aborto.

A comissão tripartite elaborou relatório que foi
encaminhado à Deputada Jandira Feghali, Relatora
do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991.

O rela.tório apresentado por aquela comissão
apresentava alguns pontos que não posso deixar de
mencionar a este Plenário e às pessoas que estão nos
ouvindo: considerava o aborto um direito da mulher,
ou seja, em qualquer circunstância a mulher poderia
decidir pelo aborto; estabelecia que o Sistema Único
de Saúde e os planos de saúde realizariam aborto em
mulheres com até 12 semanas de gestação; com até
20 semanas de gestação, no caso de estupro; e com
qualquer idade gestacional, quando houvesse má-for
mação fetal. Além disso, previa a retirada de todos os
artigos do Código Penal relativos ao crime de aborto.

A Deputada Jandira Feghali incorporou ao seu
relatório o relatório da comissão tripartite e o leu em
reunião da Comissão de Seguridade Social e Família.
Na referida reunião, foi acordado que seriam realiza
das 2 audiências públicas, em que 2 pessoas falariam
a favor do relatório e 2 contra.

Essas audiências ocorreram no dia 22 de novem
bro, de manhã e à tarde, com a participação de pessoas

de destaque da sociedade, como o Dr. Ives Gandra, o
Dr. Cláudio Fonteles, a Dra. Lilian Pifiero Marcolin Eça,
pesquisadora da USp, e diversos outros nomes.

O projeto foi incluído na pauta do dia 30 de no
vembro e não foi votado porque a Relatora pediu a re
tirada de pauta, conforme permite o nosso Regimento.
Foi feito novo substitutivo, completamente diferente do
anterior, com outra cara. Apesar de o Presidente da
Comissão de Seguridade Social, Deputado Dr. Bene
dito Dias, ter dito na reunião de quarta-feira que esse
substitutivo seria votado na reunião de hoje, o projeto
de lei foi incluído na pauta de uma sessão extraordiná
ria. Como não houve quorum, ela foi suspensa.

Ficamos surpreendidos porque não foram res
peitadas as 24 horas regimentais necessárias para a
inclusão de projeto de lei na pauta. Apresentei questão
de ordem, mas foi indeferida. Votamos. Novamente fo
mos surpreendidos com uma manobra: a aprovação de
requerimento para retirada do projeto de pauta.

Até aí tudo bem, é regimental, não discordamos,
mas pior foi a maneira como se conduziu a votação.
Informações foram manipuladas para que houvesse
mudança da intenção de voto dos Deputados presen
tes. Votaram a favor da retirada 16 Parlamentares e 15
contra, quando anteriormente a situação era inversa.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Luiz Bas
suma.

O Sr. Luiz Bassuma - Deputada Angela Gua
dagnin, saí rapidamente do seminário que está sendo
realizado no Auditório Nereu Ramos para aparteá-Ia
neste Grande Expediente. Aliás. fico feliz ao ver que
a sessão está sendo conduzida pelo Deputado Adelor
Vieira. Portanto, somos quase unânimes, neste momen
to, na defesa da vida e a favor da proibição do aborto.
Solidarizo-me com V.Exa. e apóio integralmente seu
discurso. Estamos vinculados à mesma bandeira. Fiquei
muito triste com o comportamento parcial do Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, da qual
V. Exa. é titular e realiza brilhante trabalho. Naquela
votação polêmica, por um voto de diferença, pela ter
ceira vez consecutiva, com tantas pessoas de todo o
Brasil, o Presidente tinha apenas, como houve dúvidas,
de ler o voto de cada Deputado, pois deve ter havido
erro de contagem. Temos certeza disso e vamos pedir
oficialmente a recontagem. S.Exa. encerrou a reunião
abruptamente. Portanto, trata-se de mais uma medida
desrespeitosa. Este assunto é polêmico e sempre será.
Temos de respeitar aqueles que pensam diferente de
nós, mas não se podem conduzir os trabalhos desse
modo. Foi antecipada a votação para ontem, mas não
houve quorum, e hoje querem lhe dar prosseguimento
aqueles que tentam aprovar na marra esse crime he
diondo da legalização do aborto no Brasil. Parabéns,

_________________~vll'l.~llIRAiIIlIil'U"
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Deputada Angela Guadagnin. pelo pronunciamento
nesta tarde. Retornarei ao seminário.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Deputado Luiz
Bassuma, muito obrigada a VExa. por suas palavras.

Quanto ao seminário a que o colega se referiu,
nós, Deputados de diversos partidos, católicos, evan
gélicos, espíritas, pessoas sem qualquer vivência reli
giosa, de vários Estados, criamos a Frente Parlamentar
em Defesa da Vida - Contra o Aborto. Como S.Exa.
citou, a Frente é composta por Parlamentar da Bahia,
por mim e pelo Deputado Pastor Adelor Vieira, dentre
os mais de 70 Deputados que estão se mobilizando
em defesa da vida.

Uma das primeiras ações de nossa Frente Parla
mentar foi a realização desse seminário, organizado em
4 painéis. O·prirneiro é "Razões científicas e médicas
para sermos ccmtra o aborto" e o segundo, "Razões
jurídicas, legais· e constitucionais para sermos contra
o abortd'. Também há razões religiosas, já que há di
versas correntes no plenário - católicos, evangélicos,
espíritas -, o qüe nOs leva, independente da lei e da
ciênCia, a serrn()s a favor da vida.

O seminario hoje realizado tem a presença de
mais de 350 pessoas de 14 Estados brasileiros: Mato
Grosso do Sul, J\mapá, São Paulo, Goiás, Rio de Janei
ro, Ceará, Bahia, Pará, Santa Catarina, Paraíba, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Distrito
Federal. Conta ainda com a representação de movi
mentos, pastorais·e organizações não-governamentais
católicas,évanglélicas, da Legião da Boa Vontade,da
Seicho-No~lêe éspíritas. Todas essas representações
estavam conosc:o. Também saí do seminário noAudi
tório Nereu Ranlospara me manifestar neste Grande
Expediente.

Quero dar () testemUnho, Deputados e Deputadas,
da importância da participação popular em todos os
momentos dessa discussão: vai a voto, adia, enfim, to
dos os espaços citaaóspelo Deputado Luiz Bassuma.
Há.rilanifestaçaó dépé5soas a favor e contra, sendo
que o número de pessoas contrárias ao aborto évisi
velmente maior, apoil::indo nossa atuação. É importan
te que a comunidade COntinue presente e organizada,
para nos motivar.

Quero connentar também o substitutivo da Re
latora.

O Sr. AdellorVieira- Concede-me VExa. o apar-
te?

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Ouço, com
prazer, V. Exa.

O Sr. Adellor Vieira - Deputada Ângela, quero
cumprimentá-Ia pelo pronunciamento e pela luta que
empreende em liavor da vida e contra o aborto. VExa.
tem sido uma guerreira em defesa da família, da mo-

ral, dos bons costumes. Sinto-me muito honrado por
ser membro da Frente Parlamentar em Defesa da Vida
- Contra o Aborto, da qual V.Exa. também faz parte.
Quero confirmar tudo o que já disse sobre a reunião de
hoje na Comissão de Seguridade Social e Famnia. Pena
que VExa. não seja mais a Presidenta. Se fosse, tenho
certeza de que isso não aconteceria, porque VExa. é
democrata e sabe conduzir os trabalhos. Não podemos
concordar com o que ocorreu hoje naquela Comissão,
quando foi tolhido o direito de os Parlamentares pedirem
a recontagem, o que é natural e normal. Não somos
perfeitos. Somos passíveis de erros, de falhas: Tenho
certeza de que; havendo recontagem, o resultado se
ria outro. E estaria, talvez, já encerrado esse episódio.
Aproveito o ensejo para contestar o que a Relatora,
nossa colega Dep~tada Jandira Féghali, afirmou em
artigo publicado na Folha de S.Paulo. QuandoS.Exa.
fala no direito à opção, diz que o principal inimigo da
descriminalização do aborto é o preconceito religioso
e a negação hipócrita da realidade. 'Quero deixar claro
que não estamos trabalhando corn'nenhumasorte de
'hipocrisia. Aliás, não acredito qUéhaja alguém nesta
Casaêontra a vida;Pbdeentenderbassuhto de forma
dife~ehte;terconcepç6esdiferentes" Mascreió que não
.há henhumahipocrisiflquando sé defende avida. Eu
diria ainda, Depl:Jtada AngelaGu~dagnin, que, além
do princípio religiqso fundament61, há comprovada
menté "n."ra.z.ões. - cie.n.tíf.ica.s,. 's.t.ic.·,a.s.•..,econôm.icas, de-

.' . I

mográfibas, sociais. Enfim, de qualquer ângulbque se
queira óbservar,ell1 sãcon$ciên6i~,niriguém deverá
ser a favor ddaborto.Vamosdeferider a vida. Vamos
defendl?r aquele·ql.leestá indetés~, no seio da mãe.
Como,jáfoi dito hoje, trata-se de um templo sagrado,
damadre. Éum santuárió.DeUséscolhe a mulher para
ser a depositária de umanovaviâaque só Ele dá, e
a nirlguém é~adoio 'direitbdetitácla. Parabéns pelo
prohunCi~mento,n()bre·,[ll~pu~ada.

ASRA.A~GELA'iGUADAGNIN - Obrigada,
Deputado Adelor Vieira.

o substitutivo apresentado hoje pela Deputada
JandiraFeghali, fnodificandototalmente o que já havia
apres~ntado,lidoe discutido lia semana passada, tira
os arti,gos que regulamentam·o aborto, as condições
e a é~óca da gestação em que seria feito, e simples
mente retira do Código Penal os arts. 124, 125, 126,
127 e 128, que criminalizamo aborto e estipulam em
que condições será feito o julgamento da rnulher ou
do médico que realizá-lo.

O direito à vida é inviolável. Sabemos da impor
tância que têm os códigos, as leis brasileiras, os acor
dos internacionais assinados e firmados pelo Brasil e
consagrados na Constituição. Então, está mais do que
claro. O Deputado Adelor Vieira referiu-se a diversas
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razões, inclusive demográficas. Citarei algumas das
razões jurídicas em relação à defesa da vida e à conde
nação do aborto: a Constituição de 1988, chamada de
Constituição cidadã, discutida e aprovada nesta Casa,
tem as cláusulas pétreas, que definem a importância
dos direitos humanos, do direito inviolável à vida. É
importante destacar isso porque o legislador. no texto
constitucional, não definiu se o ente é considerado vivo
depois de nascido ou se também o nascituro, ou seja,
que vai nascer. Então. se a lei não define, não cabe a
nós interpretar que haja diferença. Está claro: o direito
inviolável à vida. E não podemos aceitar alguns argu
mentos, tais como: ''A mulher tem o direito de escolher,
de fazer aborto porque ela faz o que quiser com sua
vida". O direito dela acaba onde começa o direito do
outro, no caso, outro ser, já com características típicas
do ser humano, mas independente dela.

A discussão sobre a liberação do aborto é cla
ramente constitucional. Além dos Códigos e da Cons
tituição, ainda temos o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, que também defende o direito à vida em
qualquer circunstância.

Razões biomédicas e científicas para defender
mos a vida: a bioética estuda o comportamento huma
no em relação à vida, ao respeito e à defesa da vida.
Quanto ao seu início, desde o século IX os cientistas
sabem que começa a partir da concepção. quando o
espermatozóide e o óvulo se unem e formam uma célula
diferente. Essa célula se multiplica - fase embrionária
- e depois se fixa no útero. A nidação ocorre e elas se
modificam para dar origem a diversas células e tecidos
que compõem o nosso corpo. Então, está cientificamen
te provado, inclusive com as técnicas mais modernas,
que a vida começa a partir da concepção.

Esse ser formado pela união do espermatozóide
com o óvulo é independente e possui características
próprias. Sexo, cor dos olhos, da pele, traços fisionô
micos, personalidade, todos esses dados são definidos
no momento da concepção.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Osmâ
nio Pereira.

O Sr. Osmânio Pereira - Nobre colega Deputada
Angela Guadagnin, é com muita alegria que peço este
aparte para testemunhar a grande batalhadora que tem
sido VExa. na Comissão de Seguridade Social e Fa
mília. Ainda hoje tivemos um grande embate em que,
com manobra regimental, conseguiram suspender o
que seria a derrota desse projeto que legaliza o abor
to no País. Concordo com VExa. e quero corroborar
com a tese de que a vida se inicia com a concepção.
V Exa. é médica e conhece bem a matéria. Lançamos
hoje um livro escrito por autores de praticamente 20
países, inclusive o Brasil. coordenado pelo grande

jurista Ives Gandra. Cientistas, médicos, biomédicos
e tantos outros especialistas colaboraram com essa
obra que demonstra claramente que a vida se inicia
com a concepção. Não há mais dúvida. Tem o am
paro da nossa Lei maior, a Constituição, no seu art.
5º, em que garante o direito à inviolabilidade desde a
concepção. Então, pelos tratados internacionais, pelo
nosso Código Civil e pela Constituição, está assegu
rado esse direito desde a concepção. Parabéns por
esse trabalho e por toda a luta em defesa da vida no
Congresso Nacional.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Agradeço a
VExa. o aparte, Deputado Osmânio Pereira.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Bonifácio
de Andrada.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Nobre Deputada
Angela Guadagnin, quero levar a VExa. a nossa total
solidariedade. Não só os preceitos morais, não só a
tradição cultural do Brasil e do mundo latino, mas so
bretudo a nossa Constituição é claríssima ao defender
a vida. como VExa. agora o faz da tribuna. De modo
que a tese de VExa. merece não só apoio generaliza
do, como também está identificada com os preceitos
maiores da Carta brasileira.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Agradeço a
V.Exa. o aparte, Deputado Bonifácio de Andrada, que
comprova, com sua sabedoria jurídica, que estamos
defendendo uma causa correta.

Estávamos falando das razões científicas, bioéti
cas e médicas para defendermos a vida. Dissemos que
a vida começa no momento da concepção. Mas queria
lembrar aos Deputados e aos que estão nos ouvindo
pela Rádio Câmara ou nos assistindo pela TV Câma
ra que, como previsto no relatório substitutivo inicial
da semana passada, com 12 semanas de gestação
o bebezinho já tem as impressões digitais que depois
trará no seu documento de identidade. Com 12 sema
nas o coraçãozinho dele já está batendo e podemos
fazer um eletrocardiograma. Com 12 semanas o cé
rebro dele já emite ondas cerebrais e podemos fazer
um eletroencefalograma.

Dizer que essa criança pode ser assassinada,
pode ser morta porque não é um ser humano é, no
mínimo, desvirtuar uma questão de princípios, de mo
rai, de ética, além de constitucional.

Mas quero me manifestar sobre o que disse o
Deputado Adelor Vieira a respeito do artigo que a Rela
tora Jandira Feghali publicou ontem no jornal Folha de
S.Paulo. Com freqüência, ouvimos dizer que o Estado
é laico, não pode se manifestar sobre essas questões.
Gostaria de refletir com as Sras. e Srs. Deputados. O
Estado é laico porque não obriga nenhum cidadão a ter
religião, nem o proíbe de participar de qualquer culto
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religioso. Isto é um Estado Laico: não obriga, nem im
pede. O Estado brasileiro é laico e nossa Constituição
garante o direito constitucional de culto.

Entretanto, para nós, que fazemos as leis, e para
a população brasileira, que as cumpre, há bagagem
cultural, religioslidade ou participação em qualquercre
do em que se defende o direito inviolável à vida. Não
podemos aceitar a desculpa do Estado laico, o que é
verdadeiro, mas, repito, ele não proíbe nem permite que
qualquer culto religioso interfira na cultura e na visão
da grande maioria da população que defende a vida.

As questões religiosas são realmente de foro ín
timo. Continuo debatendo que as razões mais impor
tantes para impedir o aborto são as constitucionais,
legais, éticas e científicas na defesa do direito inviolável
à vida. Já falei, mas vou repetir: há o direito propagado i

das mulheres de escolher o que fazer com seu corpo, .
porque teriam o direito humano de se manifestar. Sou
mulher, médica, pediatra, mãe, avó. Trabalho hámais
de 25 anos com comunidades, mais exatan1ehte com
planejamento familiar, com informações sobre métodos
anticoncepcionais, sobre o momento da fecundação e
do ciclo menstrual. Desse modo, não estou falando com
base no que oLlvi, maspeli:t experiência devida.

Sei muito bem que o direito da mulhertel"mina
onde começa o da criança. A mulher não pode alegar
o direito de maIar o nenê, que não tem condições de '
se defender. A mãepotfe se defender, mas a criança,
não.

Desrespeitar o di reito do nascituro com a desculpa
de respeitar o direito humano realmente é um absurdo
que nós, nesta Casa, não podemos permitir.

Outro tormento de que se faia muito diz respeito
à mortalidade materna. Participei, nesta Casa, de CPI
criada exatame·nte para discutiras cau$as da morta
lidade materna, em que Estados do Brasil ocorria e
que mulheres atingia.

Na CPI, observamos que a mortalidade materna
ocorria em conseqüência da gravidez. A morte ocorria
no período fértil, na gravidez; no parto ou até mesmo
após. Constatou-se que essas mulheres morriam de
hemorragia, hipertensão, infecção, ou seja, de doen
ças possíveis de prevenir.

Então, as mulheres morrem de doenças que se
podem prevenir porque não fizeram o pré-natal, não
receberam atendimento adequado no parto e no puer
pério. Isso ficou comprovado na CPI da Mortalidade
Materna. Consl~qüentemente, falecem por causa de
hemorragia, hipertensão ou infecção. Temos de dar
condições ao Sistema Único de Saúde de atender a
todas as mulheres para evitar mortes que se podem
prevenir.

Não são verdadeiros os números de abortos ou
mortes maternas por aborto apresentados. Os dados
do SUS do ano passado negam as informações sobre
a quantidade de mulheres que morreram no Brasil por
todas as causas, inclusive parto ou gravidez.

Não posso deixar de falar da síndrome pós-abor
to. É uma doença nosologicamente reconhecida, na
Medicina, como patologia de saúde mental em que a
mulher entra em depressão. Porisso, precisa de aten
dimento psiquiátrico e psicológico. A doença pode ser
evitada se tivermos a felicidade de não deixar as mu
lheres cometerem o aborto.

Para concluir, deixo uma reflexão aos Deputados.
A partir de 1980, o projeto TAMAR defende os ovos,
os filhotes das tartarugas marinhas porque, desde a
concepçao, precisam ser preservadas. Será necessário
discutir, na Casa, que a vida humana não precisa ser
preservada, que vale menos que a de uma tartaruga
marinha? Srs. Deputados,:Sras. Deputadas, não pode
mos aceitarque a Câmara. desobedeçaà Constituição
e vá ae encontro à ciência, reconhecendo que um ser
humano vale menosquéaquele an imal.

Era o que tinha a dizer.

Durante °discurso da Sra. Angela Gua
dagnin, .o Sr. AdeJar Vieira, .§ 2º do art. 18 do
Regimento liltemo, deixa a cadeira da presi
dência, que/~ocupada peloSr. Natan Donadon,
§ 2º do art. ·18 dÓ Ri:Jgim'ento Interno.

: ',,, I "," " ,,:, , i' ,

O SR. CARLOS .ALBERTO LEREIA - Sr. Presi-
dente, peço apalavra pela órdem.

, ,11 ,'"" ";'. ',,", " ,:

O SR. PR~SIDENTE (Natan Donadon) - Tem

V. Exa. apalav~à~, . .. . . . !.. ,

O SR.CA.~~OSAtBERTOLEREIA (PSDB-GO.
Pela ordem. Semrevisâ0 do orador.) - Sr. Presidente,
tenho deirà C~mi~sã0cloTrabalho para acompanhar
votação 'que làdco~rétá.

Assirn senad,;êncélminho à Mesa projeto de lei
que autOriza Of~rCiqnlarnento de rádios comunitárias
tambem nas Câmaras de Vereadores. a fim de forta
lecero Poder Le~i~látivo municipal.

Muito obriciadq:
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavràp~la:ordem.
O SR.PRESI'oENTE (Natan Donadon) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAFlCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um rápido registro.

Participamosbntem, junto com o Presidente da
Comissão de Turismbe Desporto desta Casa, Deputado
Antonio Cambra.ia,e com <> Deputado Bismarck Maia,
titular da Comissão, de audiência pública da mais alta



59694 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

importância no Senado Federal, convocada por reque
rimento de autoria do Senador Tasso Jereissati.

O evento teve a presença do Ministro do Turismo,
Walfrido Mares Guia; de Embaixador do Itamaraty; do
Dr. Luiz Paulo Teles Barreto, representante do Ministro
da Justiça; do Dr. João Pereira Martins Neto, da ABAV;
Dr. Eraldo Alves da Cruz, Presidente da ABIH; George
Ermakoff; e José Ernesto Marinho Neto, da Fundação
Getúlio Vargas. Discutimos a mudança da legislação
quanto à reciprocidade na concessão de vistos de en
trada a cidadãos de outros países.

Sr. Presidente, peço a VExa. que este pronuncia
mento seja divulgado no Programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto. S. Exa.
tem 25 minutos.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, espero que essa Presidência
e o Presidente efetivo garantam os 25 minutos deste
Parlamentar, tendo em vista o avanço do tempo. Já
está quase na hora da Ordem do Dia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para abordar tema que todo ser humano,
antes de atingir a idade adulta e a maturidade, já ex
perimentou: a juventude.

Quando assistimos no noticiário à presença cada
vez maior de jovens envolvidos com a violência no Brasil
e em outros países, ficamos assustados e indagamos
a causa disso.

Os motivos que levam ao envolvimento de jovens
com a violência são vários. Pesquisadores apontam
fatores como falta de alimentação adequada para a
gestante, condições miseráveis em que vivem milhões
de pessoas, fome, desestruturação familiar, abandono
de menores e adolescentes pelos familiares, consumo
e tráfico de drogas, falta de escolaridade, desemprego,
falta de lazer, entre outros, como responsáveis pela
desestruturação da nossa sociedade.

A revista Veja, em junho de 2004, publicou um
estudo sobre o "Perfil da Juventude Brasileira", patro
cinado por diversas instituições. Nessa ocasião, foram
entrevistados 3.500 jovens entre 15 e 24 anos de idade,
em 198 cidades de todas as regiões do País.

Concluiu-se da pesquisa que os assuntos que
mais lhes interessam, por ordem de preferência, são:
a educação, a carreira profissional, a cultura e o lazer.
Suas maiores preocupações são: a violência, o em
prego, as drogas, a educação e a saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a preo
cupação com a violência corresponde à triste realida
de constatada em relatório da UNESCO, que fez um
mapeamento da violência em nosso País, onde os

homicídios respondem por 40% dos óbitos entre os
de faixa etária entre 15 e 24 anos de idade, enquanto,
no restante da população, essa taxa é de 3,3%. É um
absurdo o que está ocorrendo com os jovens no Bra
sil, e medidas concretas precisam ser tomadas para
reverter esse quadro caótico.

Com o objetivo de acompanhar e estudar propos
tas de políticas públicas que atendam às necessidades,
aspirações e desejos dos jovens brasileiros, a Câmara
dos Deputados criou, em 2003, Comissão Especial
sobre Políticas Públicas para a Juventude.

Algumas propostas encaminhadas ao Poder Exe
cutivo foram concretizadas, como a instalação do Con
selho Nacional e da Secretaria Nacional da Juventude,
criados pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005,
como resultado dos trabalhos de aproximadamente 1
ano e meio da Comissão Especial de Políticas Públi
cas para a Juventude.

Concedo o aparte ao Deputado Bonifácio de
Andrada.

O Sr. Bonifácio de Andrada - Quero levar a
V.Exa. a minha solidariedade. O tema que VExa. apre
senta ao Plenário é da mais alta significação. O Poder
Público, não só o Federal, mas também o Estadual e
Municipal, tem de se ater a essa questão que diz res
peito aos direitos do jovens e, sobretudo, ao futuro do
País. Os nossos aplausos a VExa.

O SR. LOBBE NETO - Obrigado a VExa.
Outra ação que tivemos, essa de cunho pesso

ai, foi a instituição nesta Casa do Parlamento Jovem
Brasileiro, que tem como principal objetivo inserir e ga
rantir a participação juvenil na elaboração de políticas
públicas de seu interesse.

Os organismos criados pela Lei nº 11 .129 terão
a incumbência de serem os interlocutores da juventu
de brasileira junto aos Governos Federal, Estaduais e
Municipais, além de outras organizações sociais.

A próxima etapa dos trabalhos em prol dos jo
vens com idade entre 15 e 29 anos será a discussão
do Plano Nacional para a Juventude e, posteriormente,
o Estatuto da Juventude, que se encontram formaliza
dos nos Projetos de Lei nºs 4.530 e 4.529, de 2004. O
texto-base do Plano é resultado de diversos encontros,
seminários e audiências públicas realizados na Câmara
dos Deputados, bem como em todo o País, para que
seja aprimorado e venha a atender às aspirações e
desejos dos jovens brasileiros.

A idéia da criação do Plano Nacional da Juven
tude é oferecer, aos Governos das 3 esferas, metas a
serem alcançadas nos mais diferentes segmentos.

A elaboração do texto-base pelos Parlamentares
da Comissão Especial verificou-se a partir de 2004,
após 33 audiências com a participação de especialis-
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tas, gestores pLiblicos e representantes da sociedade
civil, notadamente os jovens, que contribuíram tam
bém com propostas obtidas em encontros regionais,
com a participação de mais de 5.200 pessoas, sobre
diferentes temas relacionados à juventude.

Entre os vários temas debatidos, mereceram es
pecial atenção. novamente a educação, nos diversos
níveis e modalidades; o trabalho, o emprego, a ren
da, o empreendledorismo; a saúde, a sexualidade e a
dependência química; a cultura; o desporto e lazer; a
cidadania e organização juvenil; a capacitação e for
mação do jovem rural; a eqüidade de oportunidades
para os jovens emcondições de exClusão, ou seja, os
afro"descéndentes,os indígenas, os portadores de
deficiências e os homossexuais. Entretanto, em todas
as audiências, seminários e encontros regionais a te
mática da educação recébeu destaque especial.

Ouço o DE~putado João Grandão.
O Sr; João Grandão ~ Nobre Deputado, primeiro,

quero parabeni~=á-16pelopronunciamento.V.Exa. falou
exatamente sobre as audiências públicas realizadas
nos Estados. Eu gostaria de comunicar à tasâ que,
evidentemente, com trabalho e muita IUta,realizamos
audiência públi,ca na cidadede Campo Grande, em
Mato Grosso do Sul, com aproximadamente 700 jovens,
ocasião emqüe.discutim6s exatamente 'os temas aqui
abordados. Par.abenizoV.Exa. pelo tema.. Sei de seu
traba.lho em relação ao assunto. Nós, em Mato'Grosso
do Sul,estamosmuito envolvidos.~ realizar'nos uma
segunda audiência pública para discutira questão.
Parabéns, Dep~Jtado.

O SR. LOBBE NETO - Agradeço ao Deputado
João Grandão o aparte. Não somos mais jovens, mas
temos juventude acumulada. Com a experiência, pode
mos formatarpolíticas ouvindo osjoveris brasileiros.

Sr. Presiâál1te,os encontros da juventude géra
ram valioso acervo de informações, que se encor)tra
disponível, nosAnais desta Casa, como o Relatório
Preliminar'da Cq:missão, no qual~hcontramos o Plano
Nacional da Juventude, com várias sugestõ~s c~lhi

das durante a nealização, entre 23 e26 de setembro
de 2003,da Semana Nacional da Juventude, com a
participação, ero Brasília, de ffié3isde 700 jovensl de
21 Estados brésileiros.

Entre 16 e 18 dejunho de 2004, também em Bra
sília, foi realizadâa Conferência Nacional da Juven
tude, que reuniu cerca de 2 mil jóvens, entre 15 e' 29
anos, de várias p'artes do País, com o objetivo de ouvir
e debater coml~arlamentares,e~pecialistase repre
sentantes do Governo assuntos como meio ambiente,
geração deemt1reg0, renda e educação.

Entre 21 é 24 oe novembrode2005, realizou~se
nesta Capital a ~egunda !edição do Parlamento Jovem

Brasileiro, cujo objetivo é integrar os jovens de todo
o País ao Congresso Nacional. Durante esse perío
do, 78 alunos do ensino médio de todos os Estados
experimentaram a rotina dos Parlamentares, além de
conhecer a Capital brasileira. Essa iniciativa possibili
tou aos jovens conhecer o funcionamento da Câmara
dos Deputados, desde a elaboração de projetos de lei,
passando pela discussão das matérias nas Comissões
até a votação final no Plenário da Casa.

O Parlamento Jovem Brasileiro, já mencionado,
é uma lição sobre democracia e permite que os jo
vens conheçam as dificuldades em fazer valer suas
idéias, projetos, perspectivas, pois, no futuro, podem
vir a representar seus Estados e trater ao Parlamento
renovação de grande qualidade. Entre as atividades
cumpridas na segunda edição do Parlamento Jovem,
os participantes elegeram democraticamente um novo
presidente, Lima representante de Minas Gerais, Lívia
Guimarães'carvalho, que concorreu com 2 outros can
didatos, Rubens Carvalho, doDistrito Federal, e José
Cláudio de Freitas, do Aere.

As iniciativas. juvenis, infelizmente, não estão
sendo acompanhaclaspelo Governo' Federal,que vem
praticando umaenórmereduçao .derecursos destina
dos a políticas públicas' para a: juventude, conforme
pode ser visto. Se c6lTlpar~rrnos alguns dos programas
destinados à juventlJd~ descritósna:!Lei Orçamentária
Anual de2005enapróxirna, de:20Ó6,veremós que os
valores não apenasdimihüíram GOrnotambém o valor
liquidado do Orçamehtó!para 2005 emuito inferior ao
da dotaçao inici'al. NoOrçamehto, por exemplo, para
a educação em 20Ó5,HE} acordo cbrho Sistema Infor
matizado de AC9mpa~hamentódo~ Gastos Públicos
(SIAFI),atéo rnêsde sgdsto de1200$, dos 965milhões
previstos para arnpHa?ã()e recuper!a:çãodas nossas
universidades,: fqrarngastos soment:e,36 milhões.

Em ;Iinhasgerais~ria área· da Úiança e do ado
lescente, parai 2006,teq,?S ur;nvol~mede recursos
20 vé~es menor doqUé :énr200!:i.l.iJrri dos exemplos
do contingendamentoestánd Orç!amento Criança,
que inclui os recl!JrsosdQFundo~Úlfibnal da Criança
e do~dolescE;Hteeasdbtaçõe's qa'!Subsecretaria de
Prote~ão à Criança .~abAdolescénte, ambos para o
próximo ano; equereprêseritaiape~as 47% do orça
mento autorizado para este ano.

Entre os,principais progra:'mas de impacto direto
para os jovens consta o Programa Qualificação Social
e Profissional. No índice de c:obertu~aestá incluída a
população na faixa etária: de 16a24 anos. Foram or
çados para esse programa. em 2005, cerca de 131
milhõés de reais e, para 2006, cerca de 82 milhões,
diminuindo drasticamente os récu~sos viabilizados.
Ressalte-se que o valor de •2005 empenhado até 30
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de novembro foi de apenas 24 milhões de reais, ou
seja, menos de um quinto da dotação inicial, o que,
de acordo com o índice de Desempenho Programático
do SIAFI, é péssimo.

O Programa Primeiro Emprego, que tem por ob
jetivo inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando
a obtenção do primeiro emprego, teve dotação inicial,
em 2005, de aproximadamente 141 milhões de reais,
sendo que o valor liquidado girou em torno de apenas
24 milhões de reais, novamente um quinto do valor ini
ciaI. Para o Orçamento da União de 2006, o Programa
destina 61 milhões de reais, ou seja, menos da metade
do valor destinado em 2005.

O Programa Segundo Tempo, desenvolvido pelo
Ministério do Esporte, que visa à instituição de um
segundo turno escolar, no qual as crianças e adoles
centes da rede pública de ensino têm acesso à prática
de esportes, alimentação, reforço escolar e noções de
higiene, executou somente 49,3%, em outubro de 2005,
de um orçamento minguado de apenas 0,6% do total
orçado pela União para investimentos.

Outro programa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, o alardeado PROJOVEM, propõe a for
mação integral do jovem por meio da elevação de sua
escolaridade, entre as quais a conclusão do ensino
fundamental e melhoria e expansão de sua qualifica
ção profissional, com incremento de 21 novos cursos
técnicos. Apenas 40% do orçamento foi executado, ou
seja, mais de 60% dos recursos destinados aos pro
gramas de juventude estão parados.

Da mesma forma, o Programa Desenvolvimen
to do Ensino Médio, destinado a garantir o acesso e
a permanência de todos os adolescentes e jovens na
escola, com melhoria de qualidade, orçou para 2006
menos da metade do que fora orçado no ano anterior,
isto é, apenas 81,4 milhões de reais, enquanto para
2005 o valor foi de 223,4 milhões. Desse montante, o
valor liquidado foi de 105 milhões de reais, o que re
presenta menos de 50% do inicial.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
caro Deputado João Grandão, que acompanha as
políticas públicas da juventude, vemos uma conten
ção orçamentária sem precedentes, que traz sérias
conseqüências para a melhoria na formação da nossa
população jovem.

A drástica contenção de despesas e de inves
timentos realizada pelo Governo Lula comprometeu
seriamente o êxito de programas sociais.

Nossos jovens são muitos e também são muito
carentes de escola, de saúde, de incentivo à qualifica
ção profissional e à melhoria da qualidade de vida.

É preciso rever essa questão. O Presidente Lula
e seus Ministros precisam sair do discurso fácil que

fazem no programa Café com o Presidente e nas emis
soras de rádio e televisão. Os números não mentem,
Deputados Paulo Rubem Santiago e João Grandão. A
execução orçamentária é muito aquém da propalada
pelo Presidente e seus Ministros.

O Governo do Presidente Lula precisa rever suas
metas econômicas e fiscais. Muitos criticam a política
econômica, que precisa ser revista, mas não é só isso.
É preciso eficiência e capacidade para gerar recursos
públicos. Muitas vezes há dinheiro nos Ministérios, Se
cretarias e estatais, mas por incompetência não ocorre
a contento a liberação de emendas orçamentárias dos
Parlamentares, das Comissões Permanentes desta
Casa e das bancadas dos Estados.

O atual Governo precisa também investir nos
programas sociais e em prol da juventude, pois de ou
tra forma estará comprometendo seriamente o futuro
do País, que hoje colhe na violência urbana os erros
da ausência do Estado na defesa dos interesses da
população jovem.

Precisamos cobrar mais ações dos Ministros e
do Presidente da República. É preciso acabar com o
discurso fácil e parar de pensar em eleição e campa
nha. Ele foi eleito para executar, governar, fiscalizar e
saber o que ocorre nos Ministérios e com os Ministros.
Não adianta dizer que não sabia. Se não sabe e não
consegue administrar, que deixe o cargo, porque foi
eleito com milhões de votos para administrar, cuidar,
fiscalizar, executar e fazer o Fome Zero e tantos outros
programas que não estão se concretizando.

Saúdo os que trabalham como agentes de saúde
na esperança de que se faça justiça.

Que esta Casa cobre efetivamente do Governo
o Orçamento impositivo.

Um abraço, Sr. Presidente.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sessão extraordinária, votei de acordo com a orienta
ção do Partido dos Trabalhadores.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Tem
V.Exa. a palavra por 3 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Poder Legislativo dispõe de instrumento
fundamental de investigação e fiscalização, com prer
rogativas suficientes para examinar questões relativas
aos Poderes Legislativo e Executivo e de interesse da
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sociedade. Refliro-me às Comissões Parlamentares
de Inquérito.

Entretanto, manifesto inconformismo e perplexi
dade com os rumos tomados pela CPI dos Bingos, que
funciona no Senado Federal. Extrapolou os limites do
bom senso, do respeito e da seriedade. Já está sendo
tratada, nos corredores das Casas, como a CPI do fim
do mundo. As mgras para a instalação de CPI são de
finidas com clareza: tem de haver objetivo claro e pre
ciso. A CPI dos Bingos está investigando tudo, menos
os bingos! Pelo que me consta, ainda não foi convidado
um único "bingueiro" para prestar depoimento.

Ao mesmo tempo, dedicou-se ao esclarecimento
da morte do Pr13feito Celso Daniel, mas não convidou
para prestar depoimento a Polícia de São Paulo, que
investigou o caso. Curiosamente, não foi chamada
para depor. No entanto, está se tornando abusiva, por .
parie daquela Comissão, a convocação de pessoas
para prestarem depoiménto com a finalidade clara de
desmoralizá-Ias, de expô-Ias a situações difíceis e,
por tabela, às '~ezes até diretamente, atingir o Parti
do dos Trabalhadores, de modo especial e, 'no fim, o
Presidente Lula.

Recente~nente, estive pensando em todas essas
questões e "chêguei à conclusão de que aqueles Se
nadores deveriéim pensar um pouco mais sobre o que
estão fazenâo, sob pena de ficarem desmoralizadds. A
CPI dos Bingos pode concluir um relatório pífio e me
díocre, caso não modifique o rumo da investigação.

O povo brasileiroqyer, sim, esclarecimento sobre
a atuação dosbingos, porém, não admifeésse tipo de
abuso, de irresponsabilidade que alguns Senadores
estão cometendo.

A CPI dos Bingos deve cumprir a finalidade para
a qual foi criada., em vez de ser utilizada de modo poli
tiqueiro, com a ';mica finalidade de desgastar o Gover
no do Presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores e
de desmoralizar pessoas. Nesse ritmo, caminha para
a total e complHta desmoralização, o que é ruim para
o Parlamento.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Natan Donadon, § 2º do art. 18 do
RegimEmto Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. João Caldas,
4º Secretário.

O SR. WAILTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antE~s de referir-me a um assunto de suma

importância para a população brasileira, quero insis
tir numa questão que agora volta à pauta da sessão
desta tarde, item 4, que é a PEC nº 7, de 2003, que
trata da regulamentação das relações entre o Poder
Público Municipal e Estadual e os agentes comunitá
rios de saúde.

Na manhã de hoje, em decorrência de acordo
firmado em reunião com os Líderes, submeteríamos
ao Plenário desta Casa a apreciação dessa importan
te proposta de emenda à Constituição, cuja defesa foi
compartilhada com o companheiro Deputado Maurí
cio Rands.

É importante que nesta tarde apreciemos a ma
téria, até para permitir que, no plenário da Câmara
dos Deputados, tenhamos oportunidade de votá-Ia em
segundo turno e, conseqüentemente, remetê-Ia para
o Senado Federal, resolvendo de uma vez por todas
grave problema que envolve cerca de 250 mil traba
lhadores da saúde no País.

Os trabalhadores e traballladoras que agora ocu
pam as galerias destaCasa vieram de longé, de diver
sos EstadoS' doPaís, como M!3-âmhão; Ceará, Goiás,
Pernambuco,Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro en-

; .1'. . ,I' ,."

frentandO'dificuldades; Os companheiros da Bahia, por
exemplo, na sua longa jornada de lá para. cá, foram
assaltados na estrada:.

Éimport~nte que esta Casa reconheça, de uma
vez portbdas,°que significa esse trabalho para o País,
não só fazendo louvações e discursos, mas agindo de
forma prática,óu seja, aprovando alteraçãO na Consti
tuiçãoque perrhita ao entepúblico promover o contrato
direto .com essEis~ trao81hadores nó País inteiro.

Sr. Pfesiclente,G~ei6 que já há ° cohlpromisso
de diversas Liqeranças.Gons~guimosno dia de hoje
a assiriaturade todos bsLíderes para que essa ma
téria seja apreéiada. É importante deliberarmos sobre
ela, para atend;er.él: urna demanda que éd6 País, não
só desses trabalhaâores. :í\ssumimos o c~mpromisso,

neste Governo, de fazermos essa mudança, já que
se trata de luta histÓrica, antiga, compartilhada por
diversos Parlamérltaresdestá Casa. Ate então, não
havia sido pbssíy~1 €r:lcGntrar uma alternativa, mas
agora se apresenta uma solução viável para essa
grave sitl:Jação.

Sr. Presidente, Dep~tadb João Caldas, sei que
VExa. está associado a essa bandeira, atéporque os
trabalhadores da área de saúde de Alagoas também
esperam ansiosamente a apreciação dessa matéria.

Sras. e Srs. Deputados, quero concluir fazendo
jus a um Parlamentar que esteve conosco nessa luta
desde 1997, um dos primeiros a promovê-I'a ina. Casa:
o Deputado Paulo Rocha, do Pará,que, por uma série
de motivos, está fora do Parlamento hoje. Deixo re-
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gistrado o importantíssimo papel desse companheiro,
que nos ajudou substancialmente nessa iniciativa, um
Deputado mais antigo na Casa.

Portanto, fica registrado esse compromisso. Espe
ro que a Mesa dê a sua contribuição, como vem sempre
fazendo, para a aprovação dessa matéria e que hoje à
tarde possamos dar esse presente aos 250 mil agentes
comunitários de saúde em todo o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas nas ga
lerias.)

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem V. Exa.
a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, alio-me
ao pleito do Deputado Walter Pinheiro para que a PEC
nº 7, de 2003, seja hoje apreciada porque é importante
para o Brasil no campo da saúde pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
com muita honra e prazer a presença neste plenário
de Parlamentares de Portugal, da Alemanha, da Li
tuânia, da Bélgica, da Suécia e da Irlanda, que fazem
parte de Frentes Parlamentares que atuam na área
de desenvolv;mento populacional. S.Exas. vieram ao
Brasil conhecer a cultu"t, os aspectos políticos e os
direitos reprodutivos das mulheres. Sabendo que hoje
estava na pauta da Comissão de Seguridade Social
e Família a discussão sobre a descriminalização do
aborto, vieram acompanhar e apoiar esse avanço da
legislação brasileira.

Em reunião realizada há poucos instantes, troca
mos muitas informações importantes que poderão servir
de referência para o Parlamento brasileiro. A exposição
das opiniões é fundamental. É pior se esconder. Os de
tentores de mandato têm de se manifestar, contra ou a
favor da descriminalização do aborto. E não me refiro
ao aborto como método contraceptivo, Sr. Presidente.
A nossa luta é pela redução do número de abortos, é
pelo planejamento familiar, para que as mulheres te
nham os filhos que desejem, com o Estado garantindo
tratamentos de fertilização. Temos lutado para que o
Estado apóie a maternidade e garanta emprego e sa
lário justo às mulheres, que cada vez mais assumem
a posição de chefes de família.

Mas não podemos aceitar que este Parlamento
feche os olhos para a realidade deste País, onde fun
ciona indústria clandestina do aborto, feito aos milhões,
apesar da proibição legal. E muitas mulheres morrem,
numa seleção feita pela classe social. Morrem princi
palmente as mais pobres, as negras, aquelas que não
podem recorrer às melhores clínicas para interromper
a gravidez.

Fechar os olhos para essa evidência é ser coni
vente com a indústria clandestina do aborto e com a
morte de muitas mulheres brasileiras. Temos absoluto
respeito pela liberdade de culto religioso, mas a reli
giosidade se expressa no comportamento individual e
não na lei. A lei é para todos. Não podemos mais ad
mitir que tantas mulheres continuem morrendo porque
o Direito Penal é ineficaz e porque o sistema público
de saúde não pode atendê-Ias.

Por fim, peço uma salva de palmas para as Par
lamentares européias que nos visitam. (Palmas.)

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - A Mesa

cumprimenta as visitantes. É uma honra para esta
Casa recebê-Ias. Sejam bem-vindas ao Parlamento
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no
bres colegas Parlamentares, este Deputado, como
membro da Comissão de Viação e Transportes, foi
designado Relator do projeto de decreto legislativo
de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional que "aprova o texto das Emendas à
Convenção para a Facilitação do Tráfego Marítimo In
ternacional, realizada em Londres, Reino Unido, em
9 de abril de 1965".

A referida convenção, segundo exposição de
motivos encaminhada pelo Ministro de Estado das Re
lações Exteriores e pelo Presidente da República, foi
estabelecida com o propósito de facilitar o transporte
marítimo, simplificando e minimizando as formalidades,
as exigências de documentos e de procedimentos as
sociados com a chegada, estadia e partida de navios
engajados em viagens internacionais.

O que o projeto de decreto legislativo sob análise
busca aprovar são várias emendas à Convenção, ado
tadas entre o período de novembro de 1969 e janeiro
de 2002. Cabe lembrar que, em virtude de emenda
aprovada no Brasil, objeto do Decreto nº 89.957, de
1984, foi introduzido na Convenção o chamado prin
cípio da "aceitação tácita", que permite a vigência das
emendas adotadas em 15 meses a partir da comuni
cação da proposta, caso não haja manifestação con
trária no prazo de 12 meses de pelo menos um terço
dos Estados-partes.

Este Deputado, que exerceu a função de Secre
tário de Infra-estrutura do Estado de Santa Catarina
de janeiro de 2003 a abril de 2005, está consciente de
que uma das maiores reivindicações da área de infra
estrutura portuária em Santa Catarina e no Brasil é o
investimento na reestruturação dos portos brasileiros.

____________________.......__...... .-.__i-"'.."....~~
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Atualmente, há 'fiIas quilométricas de caminhões, que
perdem dias, na maioria dos portos brasileiros, para
desembarcar suas mercadorias, o que resulta em pre
juízos incalculáveis. Da mesma forma, navios ficam
parados em alto-mar, esperando sua vez para atracar,
dado o congestionamento nos portos. Há um verda
deiro gargalo Io<gístico. O custo de cada navio parado
é da ordem de ~30 a 50 mil dólares/dia.

Obviamente, a iniciativa é louvável, já que visa
à desburocratização e à reestruturação dos nossos
portos lideradospelos Governos Municipal, Estadual
e Federal, em parceria com a iniciativa privada, bem
como à modernização e à informatização de nossos
portos o mais rápido possível. Visitei vários portos
internacionais. Constatei aqui a ausência dos itens
enunciados. Espero, com isso, chamar a atenção es
pecialmente do Governo Federal para a'precariedade
dos portos brasileiros. '

Como aSéllterações propostas revelaram-se ne
cessárias, em decorrência de um maior intercâmbio
internacional, destacando-se o advento de novas for
mas de controlé, com a informatização dos sistemas,
a questão do tréllnsporte de clandestinos e a crescente
preocupaçãocbm ações criminosas, particularmente
como tráfico' dé drogas, o Brasil já implementou, de
forma provisórié:l,éité que seja concluído o processo

:. :1',,, o,'.; ,

formal de internação pelo Congresso Nacional, as
emendas sob alMlise.

Considén:lmÓS, assim, que os principais pontos
das emendas j~i,receberam tratamento adequado no
pa'recerrelati;;'o ao prQjeto em pauta. Especificamente
no que se refer'e ià,coinpetência da Comissão de Via
ção é TranspOrtes, jUlgo que as emendas vêm fornecer
segurança e agiliôàde à navegação marítima, serido
benéficasparaQ'Gdl(l1ércio marítirno internacional efetu
ado pelo Brasil,"qu~P9ssuifortepauta de exportações
levadas a termOpela via marítima.

Por todo d 'expbsto, opinei pela aprovação do Pro
jeto de OecretóLegislativo nº 1.799, de 2005.

Era o que eu tinha a dizer.
o SR. CAIAl0S DUNGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pelaórdém.
O SR. PRE~sióENTE (João Caldas) - Tem V. Exa.

a palavra. '
O SR.CAIRLOS DUNGA (PTB-PB. Pela ordem.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo ape
nas registrar qUt~, na votação da sessão anterior, votei
com o meu partido.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PR'ESIDENTE (João Caldas) - Tem V.Exa.
a palavra. .

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, venho
fazer um registro de pesar.

Eu me deslocava para Santiago do Chile, para o
comício de encerramento de campanha da candidata
Michelle Bachelet à Presidência daquele país. Mas o
comício foi desmarcado em razão de um infortúnio,
numa circunstância de muita dor. Um ônibus que le
vava jovens socialistas até o local sofreu um acidente
que vitimou vários passageiros.

Manifesto nossa solidariedade ao Partido Socia
lista do Chile, em especial ao seu Presidente, Ricardo
Núriez, eà candidata Michelle Bachelet, em meu nome
e em nome do Presidente do PT, Ricardo Berzoini.

Obrigada.
O SR.PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo a

palavra, pela ordem; ao Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a PETROBRAS decidirá neste mês onde
será localizado o pólopetroquímico do Estado do Rio de
Janeiro. Nós que representamos honrosamente nesta
Casa as regiões nortes noroeste do Estado, produto
ras de 83% do petróleo nacional, estamos tranqüilos
quanto a essa decisão. Temos certeza de que a PE
TROB'RAS optarápelainstalaçãó do pólo petroquímico
no MunlcípiódeCa~pos,porqUe nossa região é a que
melhor atende tecnicâmentea esse projeto.

A PETRO~RÀS,empresai brasileira que tem
uma históriademélis de50 ariosde competência, de
seriedade, de.bohsre~ultadõs, de decisões técnicas,
certamente não se deixará levar pelo oba-oba. A PE
TROBRAS éa ernpresado orgulho nacional e tem
sabido correspon~era.9Sdesafios porque não decide
pelo grito. Estaéa:qu~stão número ·1.

Quest~o' nú'rréro~. Sabemos que existe hoje uma
certa turbulênCia el)tré ,o Governo ,do Estado do Rio de

I, ',I ': '

Janeiro, o Góverrio'federa:I'e a própria PETROBRAS.
A obra do olebduto:Ioiimportantepara fazer com que
essa polêmica ficasse ainda mais forte, mas acredi
tamos firmementeql.leo Governo do Presidente Lula
não tomará nenhurTia deCisão visando retaliar o norte
e o noroeste do nosSo Estado.

Não vamos entrar no mérito dessa discussão,
mas acreditamos que a decisão será técnica e isen
ta de qualquer tipo de retaliação. Por isso, estamos
tranqüilos e aguardando essa decisão na maior con
fiança em relação à justiça que se fará ainda no mês
de dezembro.

Sr. Presidente, no norte do Estado do Rio de Ja
neiro, o Município de Campos oferece todas as condi
ções técnicas, socioeconâmicas e ambientais para a
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instalação desse projeto. Aguardamos pacientemente
essa decisão.

Deputado Fernando Lopes, estamos agendando
audiência com o Presidente Lula, para que S.Exa. re
ceba os Parlamentares e os Prefeitos do norte e no
roeste do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que lhe
possamos dizer que acreditamos na decisão isenta do
Governo Federal.

Querer ganhar no grito uma questão como essa
não condiz com a grandeza da nossa PETROBRAS.
Portanto, vamos ao Presidente Lula dizer que a região
norte do Estado do Rio de Janeiro, que produz mais de
80% do petróleo nacional, está apta a atender a todas
as exigências para que a decisão dessa conceituada
empresa recaia em Campos dos Goytacazes, particu
larmente no distrito de Guriri.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem VExa.

a palavra.
O SR. FERNANDO LOPES (PMDB-RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são
16h32min e o quorum é altíssimo, 439 Srs. Deputados.
Solicito a VExa. que dê início à Ordem do Dia, senão
ficaremos todos aqui sem ter o que fazer.

Peço que pelo menos nos dê uma informação
sobre quando uma dúzia de caciques vai dispor-se a
vir ao plenário para que se inicie a Ordem do Dia.

Isso é um abuso contra os Deputados. A única
informação que temos é a de que a Presidência e os
Líderes estão decidindo. Mas decidindo o quê? Quem
decide é o Plenário.

Tiveram tempo suficiente para fazer um acordo.
Por que não se faz o acordo pela manhã? Com isso,
temos de ficar aqui até altas horas da noite.

É um desrespeito inclusive com o público que
vem acompanhar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - A Presi
dência esclarece que esse registro no painel refere-se
à parte da manhã. Estamos aguardando um quorum
maior para votarmos a verticalização.

O Presidente Aldo Rebelo estará aqui daqui a pou
co para dar início à Ordem do Dia. Há várias matérias
importantes para serem votadas nesta tarde.

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. finalmente. depois de uma grande luta, esta Casa

deve votar a PEC nº 7, de 2003, que trata da questão
dos agentes comunitários de saúde.

Fui Relator na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania. Tínhamos 2 projetos: um do Deputado
Maurício Rands e outro do Deputado Walter Pinheiro.
Para que esses profissionais fossem considerados ser
vidores públicos, só havia um jeito: o concurso público.
Encontramos um dispositivo para assegurar, por meio
de processo seletivo público, que os agentes comunitá
rios possam ter a devida segurança. A PEC foi para a
Comissão Especial, onde o Deputado Walter Pinheiro
encontrou, no mérito, a saída: por meio de processo
seletivo, esses agentes comunitários da saúde poderão
ser contratados e ter a devida segurança.

Portanto, é importante que votemos agora essa
matéria e que na sessão das 19h aconteça o segundo
turno de votação, para que a proposta vá ao Senado.

Sr. Presidente. precisamos votar essa PEC ainda
este ano, a fim de que nossos agentes comunitários
de saúde sejam respeitados, valorizados.

Muitas vezes, eles são desrespeitados por agen
tes públicos, que os demitem. Esses profissionais ain
da não têm segurança. Com a aprovação dessa PEC,
daremos a segurança devida a essas pessoas.

Parabenizo os agentes comunitários de saúde,
os Parlamentares e as Lideranças, que fizeram acor
do para que a PEC fosse aprovada nesta sessão. Na
segunda sessão extraordinária. votaremos a matéria
em segundo turno e a encaminharemos ao Senado
Federal.

Sr. Presidente, tenho certeza de que estamos
dando um passo significativo.

Parabenizo novamente os agentes comunitários
de saúde por sua luta e por estarem aqui para dizer a
nós, Parlamentares, que querem a aprovação dessa
matéria.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Tem VExa.

a palavra.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
me somar a todos os Parlamentares que aqui vieram
solicitar a votação da Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 7, de 2003.

Essa PEC resolve o problema dos agentes comu
nitários de saúde. Agora, é importante dizer que inte
ressa não apenas a eles, mas também aos Municípios.
Aqui também deveriam estar os Prefeitos. A maneira
como eles têm agido hoje é ilegal, pois afronta a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Precisamos regularizar essa
situação. Milhares de brasileiros que precisam desse

----------------------------------~----------~""'-~-«
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serviço também nos pedem que aprovemos essa PEC
ainda este ano em 2 turnos nesta Casa e em 2 turnos
no Senado Federal.

Sr. Presidlente, aproveito o ensejo para fazer
um pedido à Comissão Especial que analisa o proje
to sobre o mar-co regulatório do saneamento: enca
minhe-nos o parecer, para que possamos aprová-lo
ainda este ano.

Hoje, o Presidente da República concedeu, a
meu ver, excelente entrevista aos âncoras das Rádios
Band, CBN e Jovem Pano O Presidente Lula passou a
mensagem - até que enfim esta informação chegou ao
Presidente da R:epública - de que a cada real investido
em saneamento vamos economizar 4 reais na saúde.
O Primeiro Mandatário da Nação tomou conhecimen
to disso. Tenho certeza de que o saneamento básico
será prioridade no Brasil. Favorece a saúde preventiva
e ajuda, em muito, a economia.

Parabenizo o Presidente da Câmara, Deputado
Aldo Rebelo, por ter agendado para hoje a votação
em primeiro turno da PEC nº 7, que será apreciada
na próxima semana em segundo turno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Agradeço

a V.Exa., Deputado Pedro Fernandes.
O Sr. João Caldas, 4º Secretário, deixa a cadeira

da presidência, que é ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo,
Presidente.

O SR. PflESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi
dência vai dar início à Ordem do Dia.

Convoco os Srs. Líderes para comparecerem ao
plenário, a fim de iniciarmos a votação.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRIESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. OAiLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasileiros, ocupo
a tribuna para registrar o trabalho realizado pelos Depu
tados Walter Pinheiro, Maurício Rands e tantos outros
que estudaram a PEC para regulamentar a profissão
dos agentes de saúde.

Pelas infolrmações que recebemos, vamos votar
essa proposta hoje na Casa. Parabenizo todos aqueles
que, de alguma forma, esforçaram-se para que essa
PEC fosse apreciada no plenário. Saúdo, em especial,
os agentes de saúde do País pelo trabalho que desen
volvem. É fundamental criar uma legislação para dar
segurança a esse importante segmento, que presta
um bom serviço ao Brasil, principalmente às pessoas
que mais necessitam de ajuda.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também
registro que na tarde de hoje protocolamos na Câma
ra dos Deputados projeto de lei, em nome do Núcleo

Agrário do Partido dos Trabalhadores, que objetiva
constituir sistema unificado de inspeção e fiscalização
sanitária de estabelecimentos de bebidas e alimentos
de consumo humano de origem animal e vegetal e dá
outras providências.

É inconcebível que o Brasil ainda tenha, nos dias
de hoje, lei que restrinja a livre circulação de produtos
oriundos da pequena agroindústria familiar. Com isso,
impede-se o crescimento de pequenas iniciativas, a
agregação de valor e renda aos pequenos empreendi
mentos e o desenvolvimento local e regional especial
mente das pequenas localidades. Apenas sebeneficiam
as grandes empresas, os grandes conglomerados, que
podem comercializar produtos em qualquer parte do
Brasil. Isso não é aceitável. No País, todos devem ter
livre circulação.

Quando um produto é fiscalizado em âmbito
municipal, quer dizer que naquele local ele pode ser
consumido, porque há atestado de que não faz mal,
mas, no Município vizinho, muitas vezes onde parte
da família prddutora reside, não se pode consumi-lo.
A legislação é um atraso~

Espero a rápid~ apreciação pela Câmara desse
projeto, para q~e noBrasil haja a livre circulação dos
produtos, independentemente de seu tamanho ou de
o fiscal ser municipal, estadual ou federal.

O 5R. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra' pelaordenl.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O 5R. MORONITORGAN (PFLcCE. Pela ordem.
Sem revisão dooréildor.) - Sr. Presidente, vamos iniciar
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Estamos
aguardando a chegada dos Líderes <ias agremiações, à
exceção do PSDB, que está em permanente plantão.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

05R. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB está presente.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra p'elaordem

b SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Liberal, por intermédio da Vice-Liderança, também
está presente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os demais
Líderes estão a caminho, marcham para este recinto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Apresen
tação de proposições.
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Dá nOV3 redação ao art. 23R da Lei n" 5.869. de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Proces!õo Civil
Estabelece nonnas para a proteçào dos alunos pertencentes ao
ensino fundamental e médio público.
Proibe 3 veiculaçào ao ar li vre cujo tema utilize o corpo de
mulheres para pubJicinção e comcrciali7açào de produtos.
Solicita informação ao Ministro da Justiça sobre o sistema de
arrecadação de multa.. pela PRF e o porte funcional de seus
integrantes aposentados.
Denomina "Rodovia Fáhio BotC'lho Notini". o trecho da BR 
494 situado em Minas G~rais.

Modifica a Lei n° 8.989, de 1995 com a redação dada pela Lei
n" 10.754. de 2003. para isentar do Imposto sobre Produtos
Industrializados os veiculos adquiridos por Prefóturas, nas
condições que estabelece"
Dispõe sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre a
criação do Estado do Rio Doce.
Susta o inciso X. do art. T. do Decreto 4733, de 10 de julho de
2003, que dispõe ...obre políticas publicas de telecomunicações
e dá outra~ pro\"jdencias.
S"licita seia encaminhado à Sua Excelência. o Senhor Felipe
Saraiva, Ministro de Estado da Saúde, pedido de i nfonnaçõe...
acerca dos procedimentos adotados, para indicação dos
representantes, na área de ...aúde. para comporem a Comissào
Tecmca Nacional de Bio.s~egurança- CTNBio.

Sugere. ao Ministro de Estado das Comunicações, Hélio
Costa. no âmhito da Brasil Telerom S.A, a instalação de um
posto telefônico comunitá.rio da comunidade de São Fabiano,
municipio de P0l10 EsperidiãoiMT.
Toma obrigatório as Bibliotecas Pública..; abrirem aos sábados
e domingos.
Altera a redação do art. 34. caput e § 2". e acrescenta o art. 89
A à Lei n" 9.394. de 20 de dezembro de 1996, que Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A ltera a Lei n" (,.45-1., de 24 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a denominaçào de logradouros. obras. serviços e
monumentos públicos, c dá 0u!ras providências
Disp{íe sohre o peso da mochila e similares a ser transportado
pelo estudante.
Requer a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da
Biopirataria. por noventa dias.

RIC 34tíO'200S

PDC 2037.'1005

PDC 203(,.'2005

PL 11343':2005

PL 634 ).'2005

RIC 3459'2005

PL 6340.12005

PL 6339/2005

PL 633~!2005

PL ()33fii2005

PL ó335i200S

REQ 34RRi200S

PL fi337/2005

INC 7201.'2005

Francisco PL 634212005

João Alfredo

Angela Guadagnin

João Magalhães

Dr.
Gonçalves
Leodegar liscoski

Thelma de Oliveira

Cabo Júlio

Antonio Carlos REQ 349ü/lnOS
Mendes Thame
Presidente da CPI -
Biopirataria
Marcelo Ortiz

Thelma de Oliveira

Sandes Júnior

Fernando de Fabinho 
Presidente da CESP
PEC 524/02
Carlos Abicalil

Sandes Júnior

Sandes Júnior

Sandes Júnior

APRESENTAM PROPOSIÇÕES:
Autor __._~_~~p~~'ià·~..o-_-_- J.!!1é"nt; -~ . ---
Carlos Abicalil INC 7200.'2005 - Sug~~~.-·-a~--Mj~li~t~t~-d~--E~t~d~")---d-~~-Comu~i~;ç<ks. Hélio

CO;;ta. no âmbito da Agencia Nacional de Telecomunicações 
ANAlTL. a instalação de um posto teJefônir:o comunitário da
comunidade de São Fab"iano, município de Porto
Fsperidião/\-1 T.
Solicita prorrogação dn prazo da Comissào Especial - PEC
524-A02 - Bacia do São Francisco.

---------------------------......---~-------------------""'".
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Jair Bolsonaro

Carlos Alberto Leréia

Robson Turna

Vander Loubel

João Grandão

Nilson Mourão

Nilson Mourã.o

João Grandão

Ronaldo Caiado
Presidente da.
CAPACR
Ronaldo Caiado
Presidenle da
CAPADR
Ronaldo Caiado
Presidente da
CAPADR
Orlando Desconsi

Renato Casagrand~

Leonardo Picçi.ani

l.éo Alcãntar~..
Antonio <,"arlos
Mendes Than'le-Pres.
da CPI Biopirataria
C'lI;c<.~ AJcncar

J\r1arcos Abramo

Marcos Abralno

Vicentinho

Vicentinho

Vicentinho

Medeiros
Almir Sá

Chico Sardelh

INC 7203/2005

PL 6350-'2005

PRC 276·'2005

R1C 341>1.·2005

INC 7204,200S

I~C 7205·2005

INC 7206/2005

PL 635112005

REQ 3493.2005

REQ 3494/2005

REQ 349.5;2005

PL 6352.. 2005

PL 635Y200S

PI. 6354/2005

REQ 349,,;2005
REQ 3497/2005

PL 6355.'.:1005

INC 7207.-'2005

PL. 6356'2005. .-- -

PL (,357---2005

PL 635~i200S

PEC 489.'-2005
INC 720R/200S

REQ 3499·2005

Suger~ ao Poder Executivo envio de Projeto de Lei que
possibilite a isenção do Imposto sobre Produtos
Indu.....trializados - IPI. na aquisição de armas e munições para
os inleg....ante~ do!"oO. órgãos e entidades relacionados no Art. 6°
da L.,., IO,~26. de 22 de dez""Tlbro de 2003.
"'-1odifica a Lei nO 9.612. de 19 de f".,.",ereiro de 1998.
estendendo a autorização de sen.riços de radiodifusão
cOnlunitána a órgãos do poder legislativo fTlunicipa.l.
Regulamenta os procedimentos de oitiva de testemunhos junto
ao Consel ho de L:tica e Decoro .»arhunentar e dá outras
pn.:J' idências.
Solicita inJorrn:u;;,õe-o; ao Sr. h-linistro da Fazenda sobre a
atuação da Caixa Econõmica Federal ernCalTIpo Grande - MS.
SoliCita ao MinJSlerio da. Ju~[iÇ"a a elt::"tiva implantação da
Deiensona Púbhca da União.
Sugere ao ~1inistro da Cultura a adoção de lTIedidas para
impedir o us~~ de: abreviações nas legendas em língua
portuguesa de filmes estrangei.os enl exibições publicas no
Brasil.
;Sugere ao Presldente do Banco Central do Brasil. a elaboração
de Ato Nonnati ~'O no ütnbito dú C"onselho Monet.ário
Nacional: que disponha sobre a redução das tarifas bancárias
cohraõa CIo"",, clientes.
ÀCJ'"escenra § 2 n ao art. :?3 da I~ei n~1 &.9R7.. de 13 de fevereiro
de 1995.
Requer... ri.'o~ terrno~ rcgin"lentais~ inclusão deste Órgão Técnico
para apreciar o PL nO 4.512-'2004

Requer. no~ tennos regimentais.., inclu~ão deste ()rgão Tecnico
para a.preciar o PL no-. 5. 74ó/2005

Requer.. nos t.en'l.OS TegiIT1entais. illClusào ueste Ór-gão Técnico
para apre!:'iar o PL n" 3.1 I RI2004

Dispõe sobre o sisterna unico de Inspeção e fiscahzação
sanit.ária I de estabelecllTlentos de bebidas e alilTlentos de
consumo I humano de origem animal .e vegetal e clã outra..
prov.idências
Dispõe "!obre a padronização da numeração do chassi dos
ve'fculos hutomotores fabricados ou montado". no Brasil para a
c:"·"u11.erciahzação no nlercado interno e dã outras providências.
Dispõe sobre a criação da Uni,,'-esidade Federal da Regiào
Se.rrana na cidade de Petrópolis~ no Estado do Rio de Janeiro.
Requer nbvo de",pachn ao Projero ele I .. i nO> 37R7/04
Req~~r ,a: proTTogaçào do pr.a7o ne tunclnnan"lento da CPl da
Biopirat.aria. por no .....·enta dia~.

Acrescenta: pariJgrafo~ ,ao art. 4°.. da Lei nO fi..4Q4. de 7 de
dczcrnbrÓ de 1977... insri'tuindo auxílio para transporte e
a:li~~:ritação de cstudonres esiagiários_
RéqucI'" a: cons.tituiçào de C'orrlissão Especial para dar pareceI""
a'o P,,-ojetb de Le' de nO 6219 de .2005.
S'ugc:..-~ o; en,·iu de pl·ojeto de lei alterahdo o art. 20 da Lei nO
8. I 12. de 1990. que. trata do esragio probatório dos servidores
p,ú~~icos ;civis tederais.
Reg.'ularn:enta a den~issão coletiva e deteTTTlina outras

providências.
Dispõe sobre a obrigatorieadc de as montadoras de veículos
utilizaretn. na fabricação de 5CUS produtos, 700/0 de peças
produzidas n,-. Bra<;il.
Inc]:u; paragrafo ao art. 2" da L<:i n~ 10.147, de 21 de
de7cmb.·o de 2000. que dispõe sobre a incidência da
Gonrrihu'içào para os Programas de Integração Social e de
Fonnação do Patrin,õmo do Sen.·idor Público - PIS/PASEP e
da Cont,.+ibuíção para o Financianlento da Seguridade Social _
CCH--'INSI. nas operações de vcnda dos produto.. que especifica.
Dá ~ova Iredação ao art. 228 da Constituição Fedeml.
sug'erc ab Poder Executivo. que Suspenda URGENTEMENTE
k. cxecu~ào da portaria 466"-05. ç que a reveja redefinindo
çril'erios~ proporcionando a consideração ao que na t.e..-ra
produza. c defina no procedin1ento administrativo. o
ciOotenci","-~so legal pcrrnltído a este p'o~suidor: que pronllova
urgente TITIIL."'-"·,''-C) de lotes c rerras em Roraima. sob
don,inio da União. atl'avé" do INCRA ou em convênio com o
go'verrlodo estado. atO:- 2.500 Hac.. co'rifonne determina a lei;
que Iransfira ao Estado. a.s demais terras re.nanescentes, é dá
cut,ras pro ...... ldencia.o,;
Requer a con,,·-ocação de ~es~ào solene da CâITlara dos
Deputados para o dia 09 de março de 2006. em hOrrJenagern
aos 20 anos da Associação das Guardas Municipais do Estado
de São P;aulo - AGMESP.
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VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB
Almir Sá PL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Badu Picanço PL
Coronel Alves PL
Davi Alcolumbre PFL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMDB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PSOL
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PMDB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT

Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre 8

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
Total de Tocantins 8

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
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
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Total de Maranhão 15

CEARÁ

André Figueiredo POT
Aníbal Gomes PMDB
Antenor Naspolini PSDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB

___________________• ~~;'I;MI"'I
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Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PSOL
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará 19

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes IPFL
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauí ,B

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL.
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PIL
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba 12

PERNAMBUCO

Armando MontE~iro PTB
Carlos Batata PSDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB

Inocêncio Oliveira PL
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
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
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco 17

ALAGOAS

Benedito de Ura PP
Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PDT
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
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
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PL
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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
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Maia PMDB
Ana Guerra PT
Aracely de Paula PL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PMDB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PSB
Carlos Willian PMDB
Cleuber Carneiro PTB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PPS
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PSB
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Mário Assad Júnior PSB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PDT
Vadinho Baião PT
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais 47

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Antonio Carlos Biscaia PT
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
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSB
Jorge Bittar PT
José Divino PMR
Josias Quintal PSB

Dezembro de 2005
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Juíza Denise Frossard PPS
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo BaltazarPSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL
Reinaldo Gripp PL
Renato Cozzolino PDT
R6drigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão SessimPP
Vieira Reis PMF1
Total de Rio DE! Janeiro 42

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo pedoB
Amauri Gasques PL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Cárlos Pannunzio PSOB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Ary Kara PTB
Carlos Sampaio PSDB
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Oimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Edinho Montemor PSB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Fernando Estima PPS
Gilberto Nascimento PMDB
IIdeu Araujo PP
Ivan Valente PSOL
Jamil Murad pedoB
Jefferson Campos PT8
João Batista PP
João Herrmann Neto POT
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB

Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMOB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PP
MariângelaDuarte PT
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PSOL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson TumaPFL
Salvador Zitnbaldi PSB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PP
Wa:lter Barelli PSDB
Wanderval.Sa.ntos PL
Xico Gra.ziano PSDB
Zl.Ilaiê CobraPSDB
Total·de São Paulo 62

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
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
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Neyde Aparecida PT
Pedro Canedo PP
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PL
Sérgio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
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 Sul8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PPS
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Cláudio Rorato PMDB
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
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Vitorassi PT
Total de Paraná 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edinho Bez PMDB

Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT d
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcísio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 28

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A lista de
presença registra o comparecimento de 441 Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, po-
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deríamos fazer uma inversão de pauta e apreciarmos
o item 2.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Vou subme
ter à apreciação do Plenário a sugestão de VExa.

O SR. PR:ESIDENTE (Aldo Rebelo) - Subme
to à apreciação do Plenário requerimento do Líder
Deputado Alberto Goldman em que solicita inversão
da pauta, passando o item 2 a constar como item 1
e vice-versa.

Slr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do art. 60 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, preferência para apre
ciação do item 2 sobre o item 1 da pauta da
presen1te sessão.

Sala das Sessões, 7-12-05. - Alberto
Goldman, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PFIESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.
Portanto, está aprovada a inversão da pauta,

passando o item 2 (Projeto de Lei Complementar nº
187-A/97) a figurar como item 1, que até então era o
Projeto de Lei nº 5.524-C/05.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Passa-se
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) -Item 1.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 187-A, DE 1997

(Do Sr. Deputado Mário Negromonte)

Discussão, em turno único, do Proje
to de L.ei Complementar n2 187-A, de 1997,
que cria o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto e Rou
bo de Veículos e Cargas, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de
Relaçõ,es Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação deste, com emenda (Rela
tor: De,p. Pedro Valadares); da Comissão
de Viatrão e Transportes, pela aprovação
deste, com emendas, e da emenda adota
da peln Comissão de Relações Exteriores
e de Dl~fesaNacional (Relator: Dep. Airton
Casca"el); da Comissão de Finanças e Tri
butação,pela adequação financeira e or
çamentária deste e das emendas adotadas
pelas Comissões de Relações Exteriores
e de Dt~fesa Nacional e de Viação e Trans-

portes (Relator: Dep. Félix Mendonça); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa deste, com
emenda, e das emendas das Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
e de Viação e Transportes (Relator: Dep.
Zenaldo Coutinho).

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, algumas
Comissões ainda estão em funcionamento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi
dência, a requerimento do DepU1ado Lincoln Portela,
ordena a cessação das atividades das Comissões
Permanentes, Especiais e de :outras porventura em
funcionaménto na Casa.

O SR•. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR: PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se de projeto de lei complementar, para o qual se
requer votação nominal, o que pod~ atrasar a votação.
Se começássemos pelos itens 3 e 6, projetos que não
precisam de votação nominal, adiantaríamos a pauta
e, quem sabe,. voltaríamos ao item 1.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Por acordo
geral, Deputado Fernando Coruja, a Presidência aco
lheu, já quê é sua função acatar a vontade majoritária
do Plenáriô, reque:rimento do Deputado Alberto Gol
dman e o'.5ubmeteu a votos. Assim sendo, solicito a
V.Exa. que faça"sé posSível, urn breve entendimento
com o Deputado AlbertóGbldman, uma vez que são
2 Líderes preserltes,e acaba de chegar, abrilhantando
o recinto comsúa inteligência, o Líder do PFL, Depu
tado Roddgo Maia.

OSR.MOAO.NITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra p~lá ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há
maiores problemas com o item 2, apesar de requerer
votação nominal. O Relator está no plenário e pode
ríamos votar essa matéria nominalmente, até mesmo
para dar tempo a que o quorum seja alcançado.

O SR. PRESIDENTE :(Aldo Rebelo) - Então va
mos prosseguir, Deputado Moroni Torgan.
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o SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a informa
ção de todos é que há consenso em relação a essa
matéria. Portanto, não é preciso fazer o procedimento
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Nobre Depu
tado, em primeiro lugar, vamos fazer a votação nominal.
Se houver acordo, ela será rápida.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Passa-se
à discussão da matéria.

Vou conceder a palavra aos oradores inscritos
para falar a favor da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Hauly. (Pausa.).

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para
falar a favor da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, este projeto de lei complementar cria o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas e dá outras pro
vidências.

Não vemos problema no projeto e até apoiamos
a idéia de criação do sistema, mas chamamos a aten
ção para o fato de que existem alguns problemas na
sua tramitação que podem criar obstáculos à frente,
até de ordem constitucional.

No art. 3º, sobre atribuições do Ministério da Justi
ça, seria de bom alvitre colocar a expressão "atribuições
ao Poder Público", como a Comissão de Constituição
e Justiça sempre faz.

No art 4º, como se vai criar um fundo, sugiro que,
se possível, outras dotações orçamentárias também
sejam listadas. (Pausa.)

Sr. Presidente, foi distribuído um outro texto, do
qual não tenho conhecimento. Por isso, vou precisar
fazer a sua leitura.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, que falará contra a matéria. (Pausa.). Concedo
a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto. que falará a
favor da matéria. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Zé Ge
raldo. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Moroni
Torgan, que falará a favor da matéria.

Dezembro de 2005

O SR. MORONITORGAN (PFL - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sem dúvida nenhuma, esse problema de roubo de
cargas tem aterrorizado não só os empresários, mas
principalmente a categoria dos motoristas, que do tra
balho ao volante retiram o sustento de suas famílias.
Por isso, é fundamental que tomemos providências
nesse sentido.

Esse projeto vem ao encontro dos interesses
dessas pessoas, justamente porque haverá maior
fiscalização e prevenção ao roubo de cargas. As
sim, conseqüentemente, permitiremos melhor si
tuação de trabalho aos profissionais que estão to
dos os dias nas estradas. O fato de eles terem de
trafegar em rodovias esburacadas, além do roubo
de cargas, causa acidentes que têm consumido
muitas vidas.

É fundamental que aprovemos o quanto antes
esse projeto de autoria do Deputado Mário Negro
monte.

Infelizmente, o transporte rodoviário no País é re
legado a segundo plano. As rodovias brasileiras estão,
na sua grande maioria, em situação precária, o que
faz com que os profissionais do volante se arrisquem,
por terem que dirigir mais lentamente, tornando-se
alvo fácil da sanha dos ladrões de cargas, que não
têm escrúpulos de matá-los. Muitas vezes. para que
não sirva de testemunha, o motorista é morto nas pro
ximidades da estrada, e por ali seu corpo fica durante
dias e dias. A família. desesperada, fica sem saber o
que aconteceu.

Portanto, é fundamental que aprovemos esse pro
jeto o quanto antes. Dessa maneira, poderemos fazer
com que medidas venham a dar maiores garantias a
esse transporte no País. Além disso, a partir do mo
mento em que houver mais segurança nas estradas,
diminuirá o custo das mercadorias.

Muito obrigado.
O SR. NILSON PINTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
anterior, votei confqrme a orientação da Liderança do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência dispensou de justificar o voto todos aqueles
que faltaram, considerando que ainda teremos outras
votações hoje à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde,
que falará a favor matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

_____________________~...; .'Ii~.~~.c_'
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tados, mesmo com a privatização de algumas estra
das federais pelo Governo anterior, praticamente 70%
do transporte de carga no Brasil ainda é feito por vias
terrestres. Trata-se de um sistema com grande movi
mentação. Evidentemente, isso acirra os interesses
de quadrilhas organizadas, que se especializaram em
roubar cargas.

Por esse motivo, o País precisa ter um siste
ma de fiscalização e conttole. Vai nesse sentido o
projeto de lei complementar em discussão, que foi
modernizado e aperfeiçoado pela emenda substi
tutiva global.

Apoiamos esse projeto por entender que o Brasil
precisa de um sistema que articule as ações do Estado
no combate ao furto de cargas e veículos. Esperamos
poder preservar milhares de vidas.

O SR. PR:ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede a cooperação dos Parlamentares,
para que possamos começar a votação nominal desta
matéria. Trata-s1e de projeto de lei complementar, que
exige qllorum qualificado de 257 votos a favor para
ser aprovado.

OSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar a favor da materia, concedo a palavra ao nobre
Deputado Luiz Sérgio.

O SR.LUIIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
problema de furto e roubo de veículos de carga e as
sassinato de motoristas se transformou em algo extre
mamente grave no 'País. Afeta fortemente a economia,
o setor de transportes e leva intranqüilidade a milhares
e milhares de lares cujo chefé de família esta num ca
minhão transportando cargas.

Há tempo~) que' a sociedade brasi leira clama por
um instrumento eficaz que possa combater a ação
dessés ctiITlino~;os.

Esse substituto vem aperfeiçoar ainda mais o
projeto, conside:rândo várias sugestões, e merece a
aprovação do Plenário da Casa. Precisamos dar uma
resposta à soci,edade brasileira para algo que ela há
anos reclama. Trata-se. indiscutivelmente, de resposta
extremamente positiva. Não é possível que este País,
com toda essa qUantidade de produtos transportados
pelas rodovias, fique à mercê de gangues, que rou
bam e assassinarn, afetando setores tão importantes
da sociedade brasiléira.

Parabéns pela iniciativa e pelo parecer. Espero
que possamos aprovar hoje este projeto de lei com
plementar, Sr..Pte~idente.

O SR. PRE$IDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia,
que falarááfavor da: matéria. (Pausa.).

Concedo apéllavra ao nobre Deputado Vignatti,
que falaráa favor damatéria. (Pausa.).

Não Havendo Mais Oradores Inscritos,
Declaro Encerrada A Discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a Mesa a seguinte

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
DE PLENÁRIO Nº 1

Art 1º Esta Lei cria o Sistema Nacional de Pre
venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas.

Art 2º Fica instituído, no âmbito do Poder Execu
tivo, o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização
e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas,
com os seguintes objetivos:

I - planejar e implantar a política nacio
nal de combate ao furto e roubo de veículos
e cargas;

11 - gerar e implementar mecanismos
de cooperação entre a União, os Estados e
o Distrito Federal,para o desenJolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo deveículos e cargas, com a participa
çãodos respectivos órgãos de segurança e
fazendários;

111-- pronwverp.capacitação ~ a articula
ção dos.órgão$ fedetais~ estaduais e do Distrito
Federal com atribuiçôes pertinentes ao objeto
desta.Lei Cmnplementar;

IV- iricel)tivar a formação e o' aperfeiço
amento do pessoal civil.e militar empregado na
área de trâpsitõe s~g'ur<imça pública, no âmbito
federal,estadual ed~Distrito Federal;

y ,-propbralteracpões na legislação na
cional de trân~itoe ~ehal com vist'as à redu
ção dos índicés'ide·furto'e roubo de veículos
e cargas;

VI - empreender a modernização e a
adequação tl~dnológlca ~dos equipamentos e
proceclimento~ empregados na atividades de
prevenção, fiscalizaçao.e repressão ao furto
e rouDo de vé'lctllos e cargas;

VII- des~nvolver'campanhas de escla
recimentbe oriehtaçâoaos transportadores e
proprietáriosqe veículos e cargas;

VIII-'orgahi2!ar; operar e manter sistema
de informaçõ~spara o conjunto dos órgãos
integrahtes. do Sistema, nos seus diferentes
níveis de atuação;

IX - promover e implantar o uso, pelos
fabricantes, d~ códigos que identifiquem na
Nota Fiscal.o lote ea unidade do produto que
está sendotrahsportado.

§ 1Q O Sistema compreende o conjunto dos ór
gãos, programas, atividades, normas, instrumentos,
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procedimentos, instalações, equipamentos e recursos
materiais, financeiros e humanos, destinados à execu
ção da política nacional de prevenção, fiscalização e
repressão ao roubo e furto de veículos e cargas.

§ 2º O Registro Nacional de Veículos Automo
tores - RENAVAM, a que se refere a Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a integrar o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

§ 3º Todos os órgãos integrantes do Sistema fi
cam obrigados a fornecer informações relativas a roubo
e furtos de veículos e cargas, com vistas a constituir
banco de dados do sistema de informações previsto
no inciso VIII deste artigo.

Art 3º A União, os Estados e o Distrito Federal,
mediante celebração de convênios, poderão estabe
lecer, conjuntamente, planos, programas e estratégias
de ação voltados para o combate ao furto e roubo de
veículos e cargas em todo o território nacional.

Art 4º O Poder Executivo fica autorizado a criar
o Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas com os seguintes objetivos:

1- financiar a implantação e a manuten
ção do Sistema Nacional de Prevenção, Fis
calização e Repressão ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas;

11 - financiar a estruturação, o aparelha
mento, a modernização e a adequação tec
nológica dos meios utilizados pelos órgãos
integrantes do Sistema na execução das ativi
dades de prevenção, fiscalização e repressão
ao furto e roubo de veículos e cargas.

Art 5º Constituirão receitas do Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas:

I - multas aplicadas em razão desta Lei
Complementar;

11 - recursos decorrentes de contratos e
convênios celebrados;

111 - rendimentos de aplicação do pró
prio fundo;

IV - doações de organismos, entida
des, pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras:

V - recursos oriundos dos leilões dos
bens móveis e imóveis e valores com perdi
mento declarado pelo Poder Judiciário;

VI - recursos advindos da alienação dos
bens próprios.

Art 6º Os bens móveis e imóveis utilizados para
a prática de furto ou roubo de veículos e cargas, para
assegurar a impunidade do crime, e também para o
depósito, a receptação ou a comercialização da carga
roubada, ficam sujeitos, mediante sentença conde-

natória transitada em julgado, à pena de perdimento
em favor do Fundo Nacional de Combate ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, ressalvados os direitos
de terceiros de boa-fé.

Art 7º O Conselho Nacional de Trânsito - CON
TRAN - estabelecerá:

I - os dispositivos antifurto obrigatórios
nos veículos novos, saídos de fábrica, produ
zidos no País ou no exterior;

11- os sinais obrigatórios de identificação
dos veículos, suas características técnicas e
o local exato em que devem ser colocados
nos veículos;

111- os requisitos técnicos e atributos de
segurança obrigatórios nos documentos de
propriedade e transferência de propriedade
de veículo.

§ 1ºAs alterações necessárias nos veículos ou
em sua documentação em virtude do disposto pela
Resolução do CONTRAN, mencionada no caputdes
te artigo, deverão ser providenciadas no prazo de 24
(vinte e quatro) meses a contar da publicação dessa
Resolução.

§ 2º Findo o prazo determinado no parágrafo an
terior, nenhum veículo poderá ser mantido ou entrar
em circulação se não forem atendidas as condições
fixadas pelo CONTRAN conforme estabelecido nes
te artigo.

Art 8º Todo condutor de veículo comercial de
carga deverá portar, quando o mesmo não for de sua
propriedade, autorização para conduzi-lo fornecida
pelo seu proprietário ou arrendatário.

§ 1º - A autorizaçãopara conduzir o veículo, e que
trata este artigo, é de porte obrigatório e será exigida
pela fiscalização de trânsito, podendo relacionar um ou
mais condutores para vários veículos, de acordo com
as necessidades do serviço e de operação da frota.

§ 2º - A infração pelo descumprimento do que
dispõe este artigo será punida com as penalidades
previstas no art. 232 da Lei nº 9.503/97, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.

Art 9º Para veículos dotados de dispositivo opcio
nal de prevenção contra furto e roubo, as companhias
seguradoras reduzirão o valor do prêmio do seguro
contratado.

Parágrafo único - O CONTRAN regulamentará
a utilização dos dispositivos mencionados no caput
de forma a resguardar as normas de segurança do
veículo e das pessoas envolvidas no transporte de
terceiros.

Art. 10. Ficam as autoridades fazendárias obri
gadas a fornecer à autoridade policial competente
cópia dos autos de infração referentes a veículos e
mercadorias desacompanhados de 'documento re-

_________________• ._. <t~~,i1;lfJI,
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guiar de aquisição, encontrados durante qualquer
ação fiscal.

Art. 11. Constitui infração punível com multa o
descumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº 8.722,
de 27 de outubm de 1993.

§ 1º O valor da multa por veículo, arbitrado pela
autoridade policial competente, será de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a 10.000,00 (dez mil reais).

§ 2º No caso de reincidência, o valor da multa
será elevado do dobro ao quíntuplo.

§ 3º A multa será aplicada sobre as pessoas físi
cas ou jurídicas que, de qualquer modo, participarem
na infração prevista nocaput deste artigo.

§ 4º Os valores a que se refere o § 1º deste ar
tigo devem ser atualizados anualmente por taxa que
preserve o caráter punitivo da multa, nos termos da
regulamentaçãt) désta Lei Complementar.

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, de julho de 2005. - Mário Ne
gromonte, Vice~LíderdoPP; Benedito de Lira, Vice
Líder do PP; Lobbé Neto, Vice-Líder do PSDB.

O SR"PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra,par:a ,oferecer parecer à emenda de
plenário aopr?jetodelei complementar, em subst'itui
ção à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, ao Sr. Députado Luiz Sérgio.

O·SR.LUIZSÉRGIO .(PT - RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão dobrador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados,somóspela aptovação da emenda
apresentada em plenário ao P~ojeto de Lei Comple
mentar nº 187-A,dé 1997, EI~ éa.construção coletiva
do entendimento de todas' as Lideranças, que espero
prevaleça.

O parecer é pela aprovação.
OSR.PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de ple
nário ao projeto de lei complementar, em substituição
à Comissão de Viação e Transportes, ao Sr. Deputado
Moroni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (pFL - CE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, pela pertinência da
emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 187-A,
de 1997, e por ser frutóde acordo entre diversos
partidos, somos pela adequação e pela aprovação
da emenda.

O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer à emenda de
plenário ao projeto de lei complementar, em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)

Concedo a. palavra, para oferecer parecer à emen
da de plenário ao projeto de lei complementar, em

substituição à Comissão de Finanças e Tributação, ao
Sr. Deputado José Carlos Machado.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL - SE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nosso parecer é
pela adequação financeira e orçamentária da emenda
substitutiva global de plenário ao Projeto de Lei Com
plementar nº 187-A, de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer à emen
da de plenário ao projeto de lei complementar, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, ao Sr. Deputado Zenaldo Coutinho.
(Pausa.)

Concedo a palavra, para oferecer parecer às
emendas de plenário ao projeto de lei complemen
tar, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, ao nobre Deputado Paulo
Afonso.

O SR. PAULO AFONSO (pMDB '- SC. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sras. e Srs. D~putados, a emenda apresentada em
plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 187-A,
de 1997, atende ao reqpisitode constitucionalidade,
juridicida.de e boa técniCa legislativa, razão pela qual
meu parecer é pela aprovação,

. O .SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
reqlJer-imentoque vam~sapréciarem seguida será
votaao simbolicame'lte, ,em face do acordo.

Depois vótaremos:amatéi'ia pelo sistema ele
trônico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento de preferência no seguinte
teor:

"Sr. Presidente, nos termos do art. 83,
parágra.fo único, 1I,'a', combinado com o art.
160, do Regimento Interno, requeiro a V.Exa.
preferênciapara votaçãoda emenda.substitu
tiva glo~al do autor do projeto, Deputado Mário
Negro~onte, sobre o Projeto de Lei Comple
mentar;nº 187-A, de 1997, constante do item
2 da Ordem do Dia de ihoje.

Fdi necessária a elaboração da emenda
substitutivaglobalf?~ea0tempo decorrido da
elaboração do r~feridoiP~ojeto, tendo sido ne
cessárias alterações atualizadas.

Sala dásessõEú;, 7 de dezembro de 2005.
- Deputado NélioOias, Vice-Líder do PP".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDE~TE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovamlpermaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a Emenda Substitutiva Global nQ 1, de Ple
nário:

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
DE PLENÁRIO Nº 1

Art 1Q Esta Lei cria o Sistema Nacional de Pre
venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas.

Art 2Q Fica instituído, no âmbito do Poder Execu
tivo, o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização
e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas,
com os seguintes objetivos:

I - planejar e implantar a política nacio
nal de combate ao furto e roubo de veículos
e cargas;

II - gerar e implementar mecanismos
de cooperação entre a União, os Estados e
o Distrito Federal, para o desenvolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo de veículos e cargas, com a participa
ção dos respectivos órgãos de segurança e
fazendários;

111- promover a capacitação e a articula
ção dos órgãos federais, estaduais e do Distrito
Federal com atribuições pertinentes ao objeto
desta Lei Complementar;

IV - incentivar a formação e o aperfeiço
amento do pessoal civil e militar empregado na
área de trânsito e segurança pública, no âmbito
federal, estadual e do Distrito Federal;

V - propor alterações na legislação na
cional de trânsito e penal com vistas à redu
ção dos índices de furto e roubo de veículos
e cargas;

VI - empreender a modernização e a
adequação tecnológica dos equipamentos e
procedimentos empregados na atividades de
prevenção, fiscalização e repressão ao furto
e roubo de veículos e cargas;

VII- desenvolver campanhas de escla
recimento e orientação aos transportadores e
proprietários de veículos e cargas;

VIII- organizar, operar e manter sistema
de. informações para o conjunto dos órgãos
integrantes do Sistema, nos seus diferentes
níveis de atuação;

IX - promover e implantar o uso, pelos
fabricantes, de códigos que identifiquem na
Nota Fiscal o lote e a unidade do produto que
está sendo transportado.

§ 1Q O Sistema compreende o conjunto dos ór
gãos, programas, atividades, normas, instrumentos,
procedimentos, instalações, equipamentos e recursos

materiais, financeiros e humanos, destinados à execu
ção da política nacional de prevenção, fiscalização e
repressão ao roubo e furto de veículos e cargas.

§ 2Q O Registro Nacional de Veículos Automo
tores - RENAVAM, a que se refere a Lei nQ 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a integrar o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

§ 3Q Todos os órgãos integrantes do Sistema fi
cam obrigados a fornecer informações relativas a roubo
e furtos de veículos e cargas, com vistas a constituir
banco de dados do sistema de informações previsto
no inciso VIII deste artigo.

Art 3Q A União, os Estados e o Distrito Federal,
mediante celebração de convênios, poderão estabe
lecer, conjuntamente, planos, programas e estratégias
de ação voltados para o combate ao furto e roubo de
veículos e cargas em todo o território nacional.

Art 4Q O Poder Executivo fica autorizado a criar
o Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas com os seguintes objetivos:

l-financiar a implantação e a manuten
ção do Sistema Nacional de Prevenção, Fis
calização e Repressão ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas;

11 - financiar a estruturação, o aparelha
mento, a modernização e a adequação tec
nológica dos meios utilizados pelos órgãos
integrantes do Sistema na execução das ativi
dades de prevenção, fiscalização e repressão
ao furto e roubo de veículos e cargas.

Art 5Q Constituirão receitas do Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas:

I - multas aplicadas em razão desta Lei
Complementar;

II - recursos decorrentes de contratos e
convênios celebrados;

111 - rendimentos de aplicação do pró
prio fundo;

IV - doações de organismos, entida
des, pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras;

V - recursos oriundos dos leilões dos
bens móveis e imóveis e valores com perdi
mento declarado pelo Poder Judiciário;

VI- recursos advindos da alienação dos
bens próprios.

Art 6Q OS bens móveis e imóveis utilizados para
a prática de furto ou roubo de veículos e cargas. para
assegurar a impunidade do crime, e também para o
depósito, a receptação ou a comercialização da carga
roubada, ficam sujeitos, mediante sentença conde
natória transitada em julgado, à pena de perdimento
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em favor do Fundo Nacional de Combate ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, ressalvados os direitos
de terceiros de boa-fé.

Art 7Q O Conselho Nacional de Trânsito - CON
TRAN - estabelecerá:

I -- os dispositivos antifurto obrigatórios
nos veículos novos, saídos de fábrica, produ
zidos no País ou no exterior;

11-- os sinais obrigatórios de identificação
dos veículos, suas características técnicas e
o local exato em que devem ser colocados
nos veículos;

111- os requisitos técnicos e atributos de
segurança obrigatórios nos documentos de
propriedade e transferência de propriedade
de veículo.

§ 1QAs alférações necessárias nos veículos ou
em sua docum'9ntação em virtude do disposto pela
Resolução do CONTRAN, mencionada no caputdes
te artigo, deverüo ser providenciadas no prazo de 24
(vinte e quatro) mêses a contar da publicação dessa
Resolução.

§ 2Q Findo o prazo determinado no parágrafo an
terior, nenhum :veículo poderá ser mantido ou entrar
em circulação ~je não forem atendidas as condições
fixadas pelo C()NTRAN conforme estabelecido nes
te artigo.

Art 8Q Toclo condutor de veículo comercial de
carga deverá portar, quando o mesmo não for de sua
propriedade, autorização para conduzi-lo fornecida
pelo seu propriE~tário ou arrendatário.

§ 1Q A autórização para conduzir o veículo, e que
trata este artigo, é de porte obrigatório e será exigida
pela fiscalizaçãb de trânsito, podendo relacionar um ou
mais condutores. para vários veículos, de acordo com
as necessidades do serviço e de operação da frota..

§ 2Q A irifraçãopelo descumprimento do que
dispõe este artigo será punida com as penalidades
previstas no art. 232 da Lei nQ 9.503/97, que institl:li o
Código de Trânsito.Brasileiro.

Art 9Q Paràveiculos dotados de dispositivo opcio
nal de prevenção contra furto e roubo, as companhias
seguradoras reduzirão o valor do prêmio do seguro
contratado.

Parágrafo único .0 CONTRAN regulamentará a
utilização dos dispositivos mencionados no caputde
forma a resguardar as normas de segurança do veículo
e das pessoas envolvidas no transporte de terceiros.

Art. 10. Ficainas autoridades fazendárias obriga
das a fornecer à autoridade policial competente cópia
dos autos de in1fração referentes a veículos e merca
dorias desacompanhados de documento regular de
aquisição,êncontrados durante qualquer ação fiscal.

Art. 11. Constitui infração punível com multa o
descumprimento do disposto no art. 1Q da Lei nQ 8.722,
de 27 de outubro de 1993.

§ 1Q O valor da multa por veículo, arbitrado pela
autoridade policial competente, será de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a 10.000,00 (dez mil reais).

§ 2º No caso de reincidência, o valor da multa
será elevado do dobro ao quíntuplo.

§ 3º A multa será aplicada sobre as pessoas físi
cas ou jurídicas que, de qualquer modo, participarem
na infração prevista no "caput" deste artigo.

§ 4Q Os valores a que se refere o § 1Q deste ar
tigo devem ser atualizados anualmente por taxa que
pwserveo caráter punitivo da multa, nos termos da
regulamentação desta Lei Complementar.

Art. .12. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

.·OSR.PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A votação
ócorrerápelo sistema eletrônico,. poisse'trata de projeto
de lei complernentàr,que requerq~orumqualificado
de 257 votos a favor para ser aprovado:

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
orienta a bancada o PMH? (Pausá)

Como orienta a bancada óPRONA? (Pausa.)
Cbmo brientaabancada o PSC, nobre Líder,

Deputado Pastor Arnarildd? (Pausa.)
Como orienta a bancada o PSOL? (Pausa.)
Comoorientfl. al.baRcada o PV? (Pausa.)
Como orienta a ,bancada o' PCdoB, nobre Depu-

tada Pe~RétuaAlmeiCl~?·.. .. ..
A~RA. PER~ErUAALMEIDA (PCdoB - AC.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdbBrecomerida iovOtO "sim".

I ,:."":,',, .. ,I, ",': "'1";'.:1', ,'I, ' I

O ~Rô PRESIDEN!rE'(lnocêllcio Oliveira) - O
PCdoB votá "sim".

Corno orienta é1 bancada o PPS, nobre Líder,
Deputado Renato Casagrande?

·0 SR.RE'NATO CASAGRANDE (PSB - ES. Pela
ordem_S~rr1 revi~ão do orador.) - Sr. Presidente, PSB,
por enquanto. (Risos.) ,

Ó SR~PRE$IDENi"E (Inocêncio Oliveira) -Nobre
Deputado 'R.eh~to 'Casagrande, desculpe esta Presi
dência. O pártid&de V. Exa. é o PSB. V. Exa. poderia ser
Líder~eql;J~lqUl3rpartido, pela grandeza, competência
e espíritbl)úblico. (Risos.)

O SR. RENATO CASAGRANDE - Sr. Presidente,
muito obrigádo. (Risos.)

Ó Partido Socialista Brasileiro recomenda o voto
"sim" à emenda substitutiva eargumenta que o setor de
transport~ nos tem solicitado a votação deste projeto,
pelas dificuldades que o segmento enfrenta no Brasil
com o roubo de cargas.

POrtanto, por entendermos que esse sistema
de prevenção ao roubo de cargas vai ajudar todos os
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motoristas de caminhão, bem como empresários, re
comendamos o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PSB, por intermédio do nobre Líder Renato Casagran
de, recomenda o voto "sim".

Como orienta a bancada o PDT, nobre Líder,
Deputado Miro Teixeira?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco
menda o voto "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
roubo de cargas no País é um problema grave, e este
projeto vai ajudar a combatê-lo.

Vamos votar ·'sim". Só chamo a atenção para o
fato de que, às vezes, na ânsia de elaborar o texto, co
metemos muitos erros. Estamos criando várias atribui
ções para o CONTRAN e autorizações para o Executi
vo que são claramente inconstitucionais - o Supremo
já decidiu sobre isso. Pode vir a ser, posteriormente,
vetado pelo Presidente da República.

Fomos a favor do mérito e votaremos favoravel
mente, ;'sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PPS vota "sim".

Como vota o PL, nobre Deputado Lincoln Por-
tela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. já não
era sem tempo um projeto dessa envergadura. É um
absurdo continuarmos vendo nossos caminhoneiros e
empresários perdendo para os empresários do crime.
Existe um verdadeiro "empresariado do crime" - entre
aspas - envolvendo o roubo de cargas no Brasil.

Parabéns a esta Casa pela provável aprovação
desta matéria.

O voto é ·'sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PL vota ·'sim".
Como vota o PTB?
O SR.IRIS SIMÕES (PTB - PRo Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim" e
pede aos Srs. Parlamentares para virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PTB vota "sim".

Como vota o PP?
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este
projeto, que cria o Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veícu
los e Cargas, estabelece mecanismos que coíbem o
roubo de cargas - o prejuízo chega a quase 1 bilhão
de reais por ano.

Temos consciência de que a maioria dos transpor
tadores de cargas são autônomos. Além de perderem
a carga, perdem o caminhão e a vida.

São criados importantes mecanismos de integra
Vão entre as Polícias Civil, Militar. Rodoviária e Federal.
As vezes, os assaltantes saem de um Estado para ou
tro, e a Polícia fica impedida de atuar.

Ponto importante deste projeto refere-se à iden
tificação da mercadoria, o que facilita a apreensão e
a prisão dos envolvidos.

Foi muito debatido o projeto em todas as Comis
sões e aprovado por unanimidade. O Ministro da Justiça
recentemente pediu para que a Casa o aprovasse.

Agradeço aos Líderes e Deputados de todos os
partidos o apoiamento. Isso vai ser um grande avanço
para o setor de cargas no País.

Nosso voto é "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede aos Srs. Líderes que sejam breves
nas suas orientações.

Como vota o PSDB, nobre Deputado Nilson Pinto.
O SR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a iniciativa
em relação a este projeto foi da CPMI do Roubo de
Cargas, que detectou a necessidade de esta Casa
aprovar proposição com essa envergadura. A emenda
global atende à necessidade. Por isso o PSDB reco
menda o voto "sim" e chama todos os Deputados ao
plenário, porque precisamos de quorum qualificado
para aprovar projeto tão importante.

O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PFL como orienta a bancada, nobre Deputado Moro
ni Torgan?

O SR. MORONITORGAN (PFL - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, complemento o que foi dito pelo Deputado do
PSDB. A iniciativa deste projeto foi da CPMI do Rou
bo de Cargas, cujo Presidente foi o Senador Romeu
Tuma, do PFL, e o Vice-Presidente, o Deputado Mário
Negromonte.

Deste plenário rendo minhas homenagens a esses
que fizeram a CPMI do Roubo de Cargas e que hoje
concretamente dão uma resposta com base no traba
lho nela realizado: uma legislação oriunda da CPMI do
Roubo de Cargas, em que os Parlamentares Romeu
Tuma, do PFL, e Mário Negromonte tiveram atuação
destacada. Portanto. parabéns a S. Exas.

Somos pelo voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como

vota o PMDB, nobre Líder Deputado Paulo Afonso?
O SR. PAULO AFONSO (PMDB - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda
substitutiva global é fruto de amplo entendimento en
tre as Lideranças. Trata-se de tema da maior relevân-

-------------------------_.~-----------,------"..~
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cia, razão pela qual o PMDB recomenda o voto "sim",
convocando os Deputados a virem ao plenário, por ser
votação nominal de projeto de lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PT, nobn~ Líder Deputado Luiz Sérgio?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o substitutivo que
estamos votandlo, que cria o Sistema Nacional de Pre
venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas, é uma resposta que a Câmara
dos Deputados dá à reivindicação de expressivo se
tor da sociedade brasileira. Tal setor está perdendo a
guerra para o crime organizado que rouba cargas e
caminhões neste País e, pior do que isso, assassina
muitos chefescle família.

Portanto, conclamo os Parlamentares para vi
rem ao plenário cravar 257 votos "sim" e aprovar o
projeto de lei.

O PT vota "sim", Sr. Presidente.
O SR.PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Qual

a orientação da Liderança da Minoria, nobre Depu
tado?

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
recomendamos o voto "sim".

Quero registrar a alegria das famílias que, a partir
de agora, terão a certeza de que os geradores de renda
estarão protegidos, os homens e também as mulheres
que dirigem caminhões, bem como as empresas que
terão suas car9las assegl:lradas graças ao importante
projeto elaborado nesta Casa.

Votamos "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRIESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Qual

a orientação da Liderança do Governo? (Pausa.)
Como votü o PV, nobre Deputado Marcelo Ortiz?
O SR. MA,RCELOORTIZ (PV - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV não tem
dúvida quanto a recomendar o voto "sim", pois o que
queremos, primordialménte, é garantir o trabalho de
pessoas operosas, aida e vinda de mercadorias, em
favor da economia desie País. Isso é da maior impor
tância. Portanto, Parabenizo o autor do projeto.

O PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como

vota o PSC, nobre Líder Pastor Amaríldo.
O SR. PA.stOR AMARlLDO (PSC - TO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos votar "sim".

Quero cumprimentar o Deputado Mário Negro
monte. Trabalhei no DETRAN há alguns anos e real
mente sei como é necessária a aprovação desta ma
téria. Parabéns, Deputado.

O PSC vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como o

PSOL orienta a bancada, nobre Líder Chico Alencar?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialismo e Liberdade, percebendo como as quadri
lhas de vários tipos, mais especificamente as de roubo
de cargas, têm crescido no Brasil, às vezes até com
o conluio de autoridades, o que é muito grave, apóia
e quer ver implementado efetivamente esse sistema
nacional de prevenção ao roubo de cargas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
o PMR orienta a bancada?

O SR. VIEIRA REIS (PMR- RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos cansados
de ver tantos roubos, tantos assaltos. É uma verdadeira
máfia que está agindo em nosso País.

O PMR também vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. .PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En

quanto não atingirmos o quorum, vamos continuar
seguindo a lista de inscrição.

O SR. IBERÊFERREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a.palavra.

O SR.IBERE FERREIRA (PSB - RN. Pela ordem.
Sem revisãO doorador.)- Sr. Presidente, ao longo do
tempo, esta Casa tem votado projetos de enorme im
portância sob o ponto de vista social e econômico. Te
mos hoje na pauta Úmprojetoque, quanto ao aspecto
social, considero dos mais importantes apresentados
ultimamente.

Refiro-me à proposição referente aos agentes
comunitáribs de saúde. A PEC nQ 7, de autoria do
Deputado Maurício Handse que recebeu parecer do
nobre Deputado Walter Pinheiro, fará justiça aos 270
mil agentes comunitários que prestam enorme serviço
à população brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, convoco os Srs. Depu
tados para!quecompareçam ao plenário, a fim de que
votemos essa PEC, numa demonstração de justiça a
todos os agentes comUnitários de saúde do País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na próxima sexta-feira, a empresa Cen
trais Elétricas de Santa Catarina - CELESC completa
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55 anos. Trata-se de uma das empresas do Estado de
Santa Catarina que se manteve, ao longo de toda a
onda privatizante, como pública.

Isso se deve, em parte, a um forte movimento
sindical do Estado, unificado em torno dessa luta con
tra as privatizações, o MUCAP. Talvez Santa Catarina
seja o único Estado da Federação que manteve suas
empresas públicas até hoje.

No entanto, o atual Governador do Estado, Sr.
Luiz Henrique da Silveira, atendendo a uma condição
legal, imposição da ANEEL. encaminhou um projeto à
Assembléia Legislativa propondo a separação da parte
de geração da de distribuição. Em paralelo, de forma
açodada, já que a própria ANEEL havia estendido esse
prazo por mais 1 ano, o Governo encaminhou um pro
jeto para vender os ativos de geração.

Faço esse registro justamente na semana em
que a CELESC comemora 50 anos. Se esse projeto
prosperar, se o leilão vier a ocorrer e se essas usinas
vierem a ser vendidas, Santa Catarina entrará em um
processo de absoluto retrocesso. Não existe mais pro
grama de privatização em curso. Muito pelo contrário.
As empresas que estavam no PND foram retiradas. O
Estado brasileiro vem investindo na geração, os leilões
mostram isso. Há novamente o fortalecimento do papel
do Estado na questão das energias, infra-estrutura,
PETROBRAS e tantos outros investimentos.

Fica também o exemplo da CEMIG, do Estado de
Minas Gerais, governado hoje pelo PSDB e, no pas
sado, pelo PMDB. A CEMIG, empresa pública como
a CELESC. vem investindo em geração e encontra-se
hoje com mais 6 usinaE, acrescentando a seu parque
gerador 20%, tendo potência instalada, Deputado
Edison Andrino, de 6.100 megawatts, sem qualquer
orientação da ANEEL para que ponha à venda esse
ativo. Não há essa condição.

É uma farsa afirmar que a ANEEL está deter
minando a venda das usinas da CELESC. Não pode
haver esse retrocesso, porque a energia no mundo
inteiro tem uma tendência crescente. Tudo aquilo que
a CELESC vier a vender vai ter que comprar depois,
nos leilões, a um preço muito acima do que está hoje
produzindo.

Portanto, fica o meu registro, na semana em que
a CELESC comemora 50 anos. Tenho certeza de que
esse assunto vai demandar grande debate ano que
vem, período eleitoral.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Thomaz Nonô, 19 Vice-Presidente.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar o nosso voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência determina que se faça a devida anotação.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL- RN. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero somar-me ao apelo dos colegas Parla
mentares para votação, ainda nesta sessão, da PEC,
de autoria do ilustre companheiro Deputado Maurício
Rands, que prevê a legalização da situação dos agen
tes comunitários de saúde.

Conheço bem esse assunto, até pelo exercício da
minha profissão de advogado. No Rio Grande do Norte,
tenho tido muitos contatos com agentes comunitários,
inclusive tranqüilizando-os. Pela habitualidade da pres
tação do serviço, já existe o vínculo empregatício deles
com o ente público a que prestam serviço. No entanto,
essa PEC vem formalizar definitivamente o statusfun
cional- promovendo justiça -, para que todos possam
fazer jus aos direitos trabalhistas e previdenciários que
estão diretamente vinculados a sua atividade.

Formulo também apelo no sentido de que essa
PEC seja votada hoje, impreterivelmente, e assim os
agentes comunitários de saúde possam ficar tranqüilos,
com a sua situação jurídica e funcional legalizada.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MEDEIROS - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MEDEIROS (PL - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho lido nos jor
nais, como no jornal O Globo de hoje, numa revista
semanal, fortes críticas ao Ministro Márcio Fortes. Diz
se que S.Exa. não é Ministro, que quem governa em
seu lugar é o ex-Deputado Severino Cavalcanti.

Sr. Presidente. não sei por que estão veiculando
esse tipo de notícia. Custa-me crer que isso seja uma
armação. Eu conheço o Ministro Márcio Fortes de Al
meida. Já fui recebido, e muito bem. várias vezes em
seu Ministério. Aliás. acho que é o Ministro que melhor
recebe os Deputados.

Ontem, eu e o Prefeito de Carapicuíba, do PSDB, Sr.
Fuad Gabriel Chucre, que necessitava falar com o Ministro,
fomos até ao Ministério das Cidades. Não marcamos au
diência, mas o Ministro Márcio Fortes nos recebeu muito
bem. Ficamos, claro, por pouco tempo. S. Exa. deu várias
indicações de como se poderia construir habitações po
pulares com recursos a fundo perdido do Ministério das
Cidades e da Caixa Econômica Federal.

._-------------------_......_-----------------------"jlr~~.
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Quero expressar a minha total solidariedade ao
Ministro Márcio Fortes de Almeida. S. Exa. recebe o
Deputado Severino Cavalcanti? É claro que recebe.
Eles eram do mesmo partido, o ex-Deputado Severino
Cavalcanti foi Presidente desta Casa, também foi Lider
do seu partido. Como não recebê-lo? Qual é o problema
em S.Exa. recebera ex-Deputado Severino Cavalcanti,
qual é o crime? Não há crime. Do mesmo jeito, S.Exa.
recebe todos os Deputados que o procuram.

Não sou do partido do Ministro Márcio Fortes de
Almeida, não tEmho procuração para defendê-lo, eu
não o conhecia, sei que é um técnico.

Deixo para o Parlamento o .meu testemunho: o .Sr.
Márcio Fortes é um excelente Ministro, assim como um
excelente técnico. S.Exa. não faz o jogo de nenhum partido
político. Tóclo Deputado que vai ao Ministério é recebido
pelo Ministro Márcio Fortes de Almeida~ Nunca deferdi aqui,
apesar de ser da. base do Governo, nenhum Ministro.

É muita covardia divulgar esse tipo de matéria,
não se fazessé tipo de coisa. Sequerem destruir um
partido, que o façam abert~unente,l"fIasnãodo jeito
que estão fazendo com o Ministro Márcio Fortes...

A minha sOlidariedade ao Ministro Márcio Fortes
eao seu partido, oPp.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a

palavrap~la ordem..
aSR. PRESIDENTE (Jose Thomaz Nonô) - Tem

V.Exa. apalavra... ,
OSR. ZÉ 'c:iERALDO (PT - PA. Pela ordem. Sem

revisão do oradc>r.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, jápodemos comemorara grande diminuição das
queimadas ná Amazôni~.Significa que o Governo Lula
está promovendó o desenvolvimento econômico daque
la região de mat1eira bem diferente, principalmente em
relação aos último~ 30 anos. Não são apoiados mais
aqueles financiamentos federais que incentivavam e
patrocinavam o~;grandes desmatamentos na região.

Essa já é uma grande notícia, mas precisamos
ainda infensificár a tecnologia, para que aqueles que
começarão a.produzír em áreas menores,. em áreas já
alterada,s, poss~tl1l buscar também rend.~ maior e, as
sim, garantira ge!ração de empregos, o desenvolVimento
econômico, social e humano naquela grande região.

Temos de parabenizaroGoverno Federal por ter
feito com queo,PRONAF, programa de crédito para a
agricultura familiar, fUncionasse naquela região. A Ama
zônia recebe e~;tE! ano aproximadamente, 1bilhão :de
reais, dos quais'$bO milhões aproximadamente serão
aplicados no Estado do Pará.

Podemos cqrrtemo'rar a implantação do Progra
ma Luz Para Tddoà~ que visa melhorar a vida de quem
produz nointeribr daquela região. Favorece-se a in
fra-estrutura, a búsca de tecnologia. São 160 milhões
de reais de~tinadbs ao Estado dó Pará. Talvez esse
recursonãosêja todo aplicado, porque as fábricas de
transformadore~;,fios e postes não estão conseguindo

produzir material necessário para colocar o programa
em funcionamento em apenas 1 ano.

Tenho certeza de que é possível fazer com que
não continuemos com o desenvolvimento predatório
de antes. A região amazônica espera muito por esses
recursos, a ser investidos em infra-estrutura e tecno
logia, para que possamos produzir sem destruir, dife
rentemente do que foi feito no passado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con

cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO '(PSOL - RS. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, hoje estive na
solenidade de instalação da Comissão que fará os estu
dos sobre o aumento do salário mínimo,representando
á bancada do PSOL, muito embora; lamentavelmente,
não tenhamos assento.na Comissão.. Considero esse
assunto da mais alta relevância. Euprópria apresentei
projetos sobre essa matéria nos últimos 3 anos.

O PresidenteLula assumiu um compromisso, c1a
ro e explícito, na sua campanha el~itoral, o de dobrar o
poder de compra do 'saláriomínimo em 4 anos. Esse foi
ocornprolnisso do· PT e do Presidente,Lula para com
o povo brasileiro. Masnãoéo que está acontecendo.
Areálidade 'é a seguinte: em abril de 2003, o reajuste
real do salario mínimo foi de 1,23%; em abril de 2004,
de1 ,6%; em rnaiode 2005, 8,1 %, ~éndo que a inflação
acur'nuladano período toicle 42,79%.Portanto, a média
dereaju'sten~i:lInoperíododoGoVe~noLula foi de 3,6%
ao ano, média ba:ixíssima, vergonhosa e escandalosa.

É necessário, para que o Gov$rno Lula cumpra
o seuGompromissodedobrár o pÓderde compra do
s~lário mínl,rrI()em 4 anbs,darurft:"reajuste de 90%
sobre ~ sa.lario atual, passando-pele 300 reais para
570 reais no ano que vem. É exatamente esse valor
que e1efel1défl3i que esta Casa a:prbve, e defenderei
que esse vá.lor é viável.

,•O Governo alega que, se o valor for de 570 reais,
o aumento dosálário mínimocausarácusto adicional de
28 bilhões •.~ .. 45bilhões de. ~eais aproximadamente na
conta daPrevidêncianoanofiscal de 2006. Mas isso não
leva em conta o .que esse aumento representaria para a
Previdência em terrnosde crescimento das quotizações
prev,dericiarlas,dotJinamismo econômico decorrente do
efe~ómultiplicador,queterT;i os~lário'mínimo, que gera
aumel"lto de:demanda,crescimehto econômico, empre
go, tributos ·é. conHibUiçõesprevidenciárias.

Além disso, si. Presidente. os recursos para co
brir esse aumento poderiam vir do superávit primário,
que o Governo vemoperando muito acima das metas
estabeleCidas por ele próprió. São 100 bilhões de reais
de superávit primário. O Governo Lula já pagou, nesses
últimos 3 anos, quase 300 bilhões de reais de juros ao
capital financeiro - dívida iriterna e dívida externa.

Esses recursos poderiam vir ,também da queda
na taxa de juros. Se a taxa dê jurosbp.ixasse de 19,5%
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para 11 % - percentual da segunda maior taxa de ju
ros no mundo -, implicaria economia de 80 bilhões de
reais e já daria para pagar o salário mínimo de 570
reais. Além disso, os gastos dos Estados e dos Muni
cípios poderiam ser compensados com a inclusão das
contribuições no cálculo relativo à formação de seus
respectivos fundos de participação.

Defenderemos, na Comissão que estudará o
aumento do salário mínimo, o valor de 570 reais, para
que o Governo Lula cumpra pelo menos um de seus
compromissos de campanha, dobrar o poder de com
pra do salário mínimo, o que beneficiaria milhões de
trabalhadores e de aposentados.

Muito obrigada.
O SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PAULO GOUVÊA (PL - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do Partido
Liberal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero me manifestar sobre 2 assun
tos. Primeiro, congratulo-me com o Deputado Maurício
Rands pela apresentação da importante PEC nº 7, que
regulamenta, por meio de concurso público - não ve
nham me dizer que é "trem da alegria" -, a profissão
do agente comunitário de saúde, que presta relevantes
serviços de profilaxia e prevenção de doenças, sobretu
do no interior do País, ao sofrido homem do campo.

Esse concurso busca fazer com que os agentes
comunitários de saúde conheçam a localidade em que
servirão. Não adianta fazer concurso se a pessoa que
atenderá a determinada comunidade não conhece a
realidade local - as pessoas, as casas, o serviço de
saneamento e de água encanada. Se não conhece
nada disso, está fora da realidade.

Apelo a esta Casa para que faça justiça a mais
de 300 mil agentes comunitários de saúde e ainda hoje
vote esta matéria.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, VExa., que
nesta hora tão bem preside os trabalhos, já conver
sou com o Presidente Aldo Rebelo, e eu também. A
posição de ambos é também a minha: não devemos
ter convocação extraordinária. É um absurdo envere
darmos por esse caminho.

Os meios de comunicação já dizem que. em janei
ro e fevereiro, vamos receber 102 mil reais. Não sei de
onde vem esse dinheiro, mas, se vier, será maldito, não
servirá a esta instituição, nem aos seus membros.

Portanto, Sr. Presidente, apelo a todos os Srs.
Parlamentares a fim de que, juntos, lutemos contra a

convocação extraordinária. É preciso encontrar instru
tylentos para que continuem funcionando o Conselho de
Etica e Decoro Parlamentar e as CPMls dos Correios
e dos Bingos, que atuam neste momento.

Além disso, devemos prorrogar os trabalhos até, no
máximo, dia 23. O Presidente Aldo Rebelo já me disse
que não pretende prorrogá-los até a semana do Natal
e do Ano Novo. Acho justo que assim seja, não apenas
pelos problemas com vôos, mas também pelas nossas
fam ílias, às quais damos pouca assistência. Precisamos,
pelo menos, do período entre o Natal e o Ano Novo.

Por último. registro que, se não votarmos o Or
çamento dia 23, o Brasil não vai acabar. O País vai
usar um doze avos em janeiro. No começo de feverei
ro, daremos prioridade à votação do Orçamento. Não
venham com a desculpa de que é preciso convocar os
Parlamentares para votar o Orçamento.

Por isso, sou contra a convocação extraordiná
ria do Congresso Nacional e faço apelo aos colegas
para combatê-Ia.

O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior, acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, senhores agentes de saúde que aguar
dam a aprovação da PEC nº 7, esta Casa. por unânime
entendimento entre suas diversas Lideranças. deverá
apreciar, ainda hoje. a Proposta de Emenda à Constitui
ção alusiva à reforma política, com inovações que deve
rão alterar a nossa sistemática eleitoral e partidária.

Sinto-me no dever de reiterar a argumentação que
sucessivamente venho expendendo em favor dessa
temática, que passou a ser imposição da atual con
juntura vivenciada pelo País.

Ao ouvir incisivas declarações do eminente Mi
nistro Carlos Mário Velloso, Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, a respeito desse assunto, mais nos
convencemos de que não é possível admitir a distorção
que macula o vereditum das urnas pela utilização de
procedimentos escusos originários da ação indébita
do poder econômico.

Outras expressões do pensamento nacional já se
manifestaram a respeito dessa nódoa que embaraça o
processo eleitoral, pleiteando correção inadiável. em nom~

do aprimoramento de nossas instituições democráticas. E
nosso devercorrespondera esse anseio, que não é apenas
de setores da elite, mas de todo o povo brasileiro.

É certo que há necessidade de quorum qualifica
do, representado pelo voto favorável de 308 Deputados,

-------------------------_......._-----_.~--------~~----'
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sem o que a aludida PEC não alcançará a acolhida
por parte do nosso Plenário.

Por isso, confio em que o próprio Presidente
Aldo Rebelo e () Vice-Presidente José Thomaz Nonô
empreenderão esforços para sensibilizar as diversas
bancadas, promovendo articulações que garantam
presença maciça na sessão respectiva, convocada
com tal objetivo.

A opinião pública reclama um posicionamento do
Congresso Nackmal em torno dessa matéria de inquestio
nável relevância paraos nossos rumos institucionais.

Adiar a reforma política é frustrar a expectativa
de nossas corr1entes de pensamento, sequiosas por
uma definição que resguarde a legitimidade do voto
popular.

Aprovada a proposta, não mais seremos acusa
dos de omissos, negligentes ou desidiosos, uma vez
que fluiu longo espaço de tempo sem que chegásse
mos a uma deliberação concreta, representada pelas
inovações suge ridas.

É o nosso apelo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A

Presidência indaga se algum dosSrs. Deputados pre
sentes deixou de exercer o direito de voto. Peço a
S.Exas. que votem, porque vou encerrar a votação.

O SR.ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) -'- Tem
V E>ca. a palavra.

O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, o voto foi "sim".

O SR. FRt~NCISCO APPIO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRIESIDENTE (José Thomaz Nonô) - As
Comunicaçõe~de Liderança só podem ser feitas pelo
Líder. O Líder ~m exercício é o Deputado Mário Negro
monte. Lamentavelmente, não há cessão, e o Deputado
Mário Negromohtebem o sabe.

A Casa Sehtir~se-á honrada em ouvi r o Deputado
Francisco Appio. Farei a inscrição regular de S. Exa.
para que use da palavra.

O SR. FRANCISCO APPIO - Já estou inscrito,
Sr. Presidente..

O SR. PRIESIDENTE (José Thomaz Nonô) - To
dos os Deputadlos usaram de seu direito de voto?

O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PBESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. apalavra.

O SA. Jojj~o CORREIA (PMDB - AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PMDB.

O SR. FEIANANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revi~ão do orador.) - Sr. Presidente, justifico
minha ausência na votação anterior. De acordo com a
orientação do partido, manifesto a justificativa.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Aguardo o voto qualificado do Líder da Minoria para
encerrarmos a votação.

O SR. FRANCISCO GARCIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PP - AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
encerrada a votação.

O SR..GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra;

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
um lapso deixei de votar. Peço a VExa. que configure
o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência consignará o voto do Deputado Alberto
Goldman e dos demais Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Anuncio o resulÚtdo:

VOTARAM:

Sim: 334
Não: 00
Abstenção: 00
Total: 334

ESTÁ APROVADA POR UNANIMIDADE A EMEN
DA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº 01 DE PLENÁRIO. AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 187/97.

ESTÃO PREJUDICADAS: A PROPOSiÇÃO INI
CIAL (PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 187,
DE 1997); E AS EMENDAS ADOTADAS PELAS CO
MISSÕES: DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DE
FESA NACIONAL; DE VIAÇÃO E TRANSPORTES;
E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 187/1997 - EMENDA SUBSTI
TUTIVA DE PLENÁRIO - Nominal Eletrônica

Início da votação: 07/12/200517:13

Encerramento da votação: 07/12/2005 17:42

Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira, José Tho
maz Nonê
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Resultado da votação
Sim:
Total da Votação:
Art. 17:
Total QuofinTl;

Orientação
PT:
PMDB:
PFL:
PSDB;
PP:
PTB:
Pl.:
PSB:
PDT:
PPS:
PCdoS:
PV:
PSOL:
PSC:
Repr.PRONA:
Repr.PMR:
MINORIA:
GOV.:

Parlarrlentar
Roraima (RR)
DL Rodo' fo Perei ra
Luciano Castro
l\.1aria Helena
Pastor FrankeITlbergen
Suely Campos
Total Rorainla: 5
Amapá (AP)
Badu Picanço
Coronel AJ ves
Davi A lcolurnbre
Eduardo Seabra
Gervásio Oliveira
Total Amapá: 5
Pará (PA)
Anivaldo Vale
Babá
J osué Bengtson
Nilson Pinto
Rai mundo Santos
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Zé Lüna
Total Pará: 8
Aln8Z0naS (AM)
Átila Lins
Francisco Garcia
llun'lberto Michiles

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

334
3.34
I
~35

Sio1.
SilTl
Sün
Sim
Sim
Sirn
Sin1.
Sinl
SiTn
Sin...
S,rn
Sinl
Sirrl
Sinl
Sinl
Si01
Sim
Sün

Partido

POT
PL
PSB
PTB
pp

PL
PL
PFL
PTB
PMDB

PSDS
PSOI.
PTB
PSDB
PL
PCdoR
PFL
PP

P!\-1DB
PP
PL

Bloco

Dezembro de 2005

",,'oto

Sitn
Sim
Sim
Siol.
Sirn

Sin1.
Sirrl
Sirrt
Sim
Sinl

Sin...
Sim
Sin1.
Sim
SilTl
Sínl
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

----------....._---------------_......----~-------~"'~",
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Pauderney Avelino
Sílas Cânlara
Vanessa (]razziotin
Total An~azonas: 6
Rondonia (RO)
Anselmo
Eduardo Valverde
Miguel de Souza
N atan Donadon
Total Rondonia: 4
Acre (AC")
Henrique Afonso
J não Conreia
João Tota
Junior Bf~tào

Nilson Mourão
Perpetua Almeida
Ronivon Santiago
Zi co Bronzeado
'Total Acre: 8
Tocaht:iI1ls (TO)
H oJT1eroBarreto
Maurício Rabelo
Pastor An"larildo
Ronaldo Dirnas
'Total T.ocantins: 4
Maranh.ão (MA)
Albérico Filho
César Bandeira
Dr. Riba.:rnar Alves
Gastão ""ieira
João Castelo
Lucia.no Leitoa
Neiva. Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Sebastião Madeira
Terezinha Fernandes
Wagner Lago
Totan~aranhão:12
Ceará (CE)
Andre Figueiredo
Antenor Naspolini
Antonio 'Cambraia
A riostoHolanda
A mon Bezerra
Bisrnarclk Maía
Eunício -bJiveira
Inácio Arruda
J;oão AI frcdo
José lJinhares
José PiTnentel
Léo A lc~intara

Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PFL
PTB
PCdoB

PT
PT
PL
PMDB

PT
PI\rlDB
pp
PL
PT
PCdoB
PP
PT

PTS
PL
PSC
PSDB

PMDB
PFL
PSB
PMDB
PSDB
PSR
PDT
PFL
PTB
PSDa
PT
PDT

POT
PSDB
PSDB
PSB
PTS
PSDS
PMDR
PCdoB
PSOI,
pp

PT
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

Quinta-feira 8 59723

Sim
Sim
SiJTl

Sim
Slrn
Sirrt
Sim

5il1:1
51f"
Sim
Sitn
Sim
Sim
SiITl
Sinl

Sin1
Si,,,
SlJ110
SitTl

Sim
SiITl
SilTI
Sínl
Sim
Sim
Sin1
Sir"")"l
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sio-.
Sin1.
Siln
Sin'l
SiJn
Sirrt
SiJTI
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SrTll:
SiIn
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Moroni Torgan
Vicente Arruda
Zé Gerardo
Total Ceará: 18
Piauí (PI)
Átila Lira
B. Sá
Ciro Nogueira
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Mussa Dernes
Nazareno Fonteles
Paes Landi ITl

Simplicio Mário
Total Piau i: 9
Rio Grande do Norte (R"')
Retinho Rosado
Fátirna Bezerra
Iberê Fen-ci.ra
Ney Lopes
Sandra Rosado
Total Rio Grande do Norte: 5
Paraíba (PB)
Carlos Dunga
Eni ....aldo Riheiro
Inaldo Leitão
Lúcia Braga
Luiz Couto
Philemon Rodrigues
Ricardo Rique
\.VeJlington Roberto
Total Paraíba: 8
Pernambuco (PE)
Carlos Batata
FCnlando Ferro
Inocêncio Oliveira
Jorge Gomes
José Cha".-es
José Mendonça BczeTTa
José r.•·lúcio Monteiro
Mauricio Rands
Pastor Francisco Olímpio
Paulo Rubem Santiago
Raul Jungrnann
Renildo Calheiros
Roberto Freire
'rotal PernalTlbuco: 13
Alagoas (AL)
João Caldas
João Lyra
José Thomaz Nonõ
Mauricio Quintella Lessa
Total Alagoas: 4
SeTgípe (SE)
Bosco Costa
Ivan Paixão

PFL
PSDB
P]\'1DB

PSDB
PSB
pp
PFL
PMDB
PFL
PT
PTB
PT

PFL
PT
PSB
PFI.
PSB

PTB
pp

PL
PMDB
PT
PTB
PL
PL

PSDB
PT
PL
PSB
PTO
PFL
PTB
PT
PSB
PT
PPS
PCdoO
PPS

PL
PTB
PFL
POT

PSDB
PPS

SíJTI
SiITI
Sim

Sirn
Sin""!
Sim
Slrn
SiITI
Sinl
Si01
Sinl
Si_TI

Sim
Sin""!
SilTl
Sinl
Sirrl

Sin,
Sltn
SíJTI
SÍIn
Sim
Sim.
Sirrl
SiJn

Sinl
S;n1
Sínl
Sinl
Sinl
Sinl
Sirn
Sim
SilTl
Síln
Sitn
S10'
Sio"}

Sin1
Sinl
Art. 17
SitTI

SiITl
SilTl

----..-_-------....._------_......_--~._----~--------
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Jackson :Barreto
João Fontes
Jorge Alberto
José Carlos Machado
Total Ser"gipe: 6
Bahia (B.A)
Alice Portugal
Aroldo C,edraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Daniel Allneida
Fábio Souto
Félix Mendonça
Fernando de Fabi nho
Gerson Gabrielli
GuilherTTle Menezes
Jairo Canneiro
João Alrneida
Joào Leão
José Carlos Aleluia
José Carl-os Araújo
José Rocha
Jutahy Junior
Luiz BassulTla
Mário Ne:grornonte
1\.11ltoo Barbosa
Nelson P,ellegrino
Paulo M03lgalhàes
"Pedro lrujo
Regi naldo Gennano
Zel i ndal'-lovaes
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 26
l\tI.inas Gerais (I\rIG)
Alexandr'~Maia
Ana Gue1r:ra
Aracely de Paula
Boni-rácio de Andrada
Cabo Júliio
Carlos W'illjan
C~ustódio Mattos
Geraldo "rhadeu
Gil:rnar 1Ylachado
IbrahiJn Abi-Ackel
João Magalhães
João "'1 agno
João Paulo Gomes da Silva
José tv1ilitão
Lael Van~lIa

I _eonardo Montei ro
Lincoln I~ortcla

Marcello Siqueira
Márcio R~einaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia Cardoso
Mário Assad Júnior

PTB
PDT
PMDB
PFL

PCdoB
PFL
PFL
PFL
PCdoB
PFL
PFl.
PF1,
PFL
PT
PFL
PSDB
PP
PFI,
PL
PFL
PSOB
PT
I~P

PSC
Pl
PFL
PMDB
PP
PFL
PT

PI'vIDB
PT
PL
PSOB
PMDB
PMDB
PSDB
PPS
PT
pp
PMDB
PT
PSB
PTB
PFL
PT
PL
Pl\.1DB
pp

PT
PMDB
PSB

Sifn
Sim.
Sim
Sim

Sim
Si,n
Si1Tl
Sirn
Sin1
Sinlo
5iTY1
SlIn
Sirn
Sim
Sim
Sim
Sim
SilTI
Sin"l
Sim
Sinl
Sitn
Sin1
SllTl
Sirn
Sinl
Sim
Sinol
Sínl
Sim

Sim
5int
Sirn
Sim
5in,
Sin1
Sim
SiTn
Sirn
Sirlt
Sinl
5io,
Sin""!
Sin"l
Sim
SilTl
Sin,
Si1Tl
SITTl
Sitn
Sirrt
Sün
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Máti o Heringer
Mau ro I..opes
Narcio Rodrigues
Orlair Cunha
Paulo Delgado
Roberto Brant
Retneu Quei rez
Sérgio Miranda
Vadinho Baião
Virgilio Guün.arães
Total Minas Gerais: 32
Espírito Santo (ES)
lriny Lopes
Manato
Marcelino Fraga
Marcus Vicente
Neucitnar Fraga
Nilton Baiano
Renato Casagrande
Rose de F.-eitas
Total Espírito Santo: 8
Rio de Janeiro (R.J)
A ldir Cabral
Ahuerinda de Carvalho
Almir Moura
André Costa
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Nader
Carlos Santana
Edson Ezequiel
Eduardo Cunha
Fernando Gabej,ra
Fernando Gonçalves
Fernando Lopes
Francisco DorncHes
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes de Jesus
Jorge Binar
Josia....:; Quintal
Juiza Denise Frossard
Julio Lopes
Leonardo Piceiani
Luiz Sérgio
Miro Teixeira
Paulo Baltazar
Reinaldo Betão
Reinaldo Gripp
Renato Cozzolino
Rodrigo Mai a
Sandro Matos
Vieira Reis
"'otal Rio de Janeiro: 30
São Paulo (SP)
Amauri Gasques
Angela Guadagni n

por
PMDn
PSDB
PT
PT
PFL
PTB
PDT
PT
PT

PT
POT
PMDB
PTB
PL
PP
PSB
PMDB

PFL
P!'vfDB
PFL
PDT
PT
PL
PT
PMDB
PMDB
PV
PTB
Pl\.1.DB
pp
pp
pedoR
PSB
PT
PSB
PPS
pp
PMDB
PT
PDT
PSB
PL
PL
PDT
PFL
PTB
PMR

PL
PT

Siln
SíITl
Si01
Si.TI
Sim
SiJTI
Sinl
Sin1
Sirrt
Sim

Siln
Sim
Sim
Sim
Sim
Sirrt
Sim
Sim

Sirrl
Sim
S'nl
Sim
SiITl
Siln
SilTl
Sim
Sim.
Sim
Sitn
Sirrl
Sim
Sim
Sin'l
Sírrl
SiTTl
SiJTI
Sün
Sio1.
Sim
Sinl
Sin,
SiTTl
Sinl
Sim
SiIn
Sim
Sim
SilTI

Sinl
Sinl

________________________...... ..........00;........ •__.,
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Antonio Carlos Mendes Thanlc
Arlindo Chinagl1a
Arnaldo Faria de Sá
AryKara
Carlos S~nnpaio
Chico SaJrdel1i
Cláudio I....fagrão
Corauci Sobri nho
Devan i r RibeiTO

Du.-.,.·al O..-lato
Edinho :J'I.tlonternor
Edna Macedo
Enéas
GHbcrto JNascirnentC'J
I ara Bernard i
Ildeu Araujo
Ivan ",ralente
lattlil MUlrad
J etTerson Campos
João Pau!lo Cunha
José Edu;~rdoCardozo
José Mentor
Julio Sen'leghini
Lobbe Neto
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Enlndina
1\r1arcelo 'Ortiz
Mariângc~laDuarte
Medeiros
MiltOn Nlonti
Orlando Fantazzini
Professor" Luizinho
Ricardo IBerzoini
Ricardo llzar
Roberto j:Jouveia
Robson TUnla
SalvadOr ZiITlbaldi
Silvio Torres
T'elrna de~ Souza
Vanderlei Assis
V'iaJtér Barelli
Wanderval Santos
Total São Paulo: 46
IVIat:o Gr",osso (MT)
Carlos Abical i 1
Celcita Pinheiro
Pedro He~nry

Ricarte de Freitas
Tcté Bezerra
"]" 01:01 !\li::ato Grosso: 5
Distrito FederaJ (DF)
Jorge Pinheiro
José Roberto Arruda
Osório A.driano

PSDB
PT
PTB
PTB
PSDB
PV
PPS
PFL
PT
PT
PSB
PTR
PRONA
PMOR
PT
pp

PSOL
PCdoB
PTB
PT
PT
PT
PSDB
PSOB
PT
PTB
PT
PSB
PV
PT
PL
PL
PSOL
P'I"
PT
PTB
PT
PFI.
PSR
PSOB
PT
pp

PSDB
PL

PT
PFL
PP
PTB
PMDB

PL
PFL
PFL

Sitn
SitTI
SiTn
Sim
Si01
SiTn
Sin1
SilT1
Sim
Sirl1
Si01
SilTI
Sim
Sirrl
SiOl
Sim
Sinl
Sim
Sitn
Sim
Sin"l
Sim
SiTll
SiUl
SÍTn
SiOl
Sim
Sirn
Sim
Sin1
Sirn
Sirrl
Sim
SilTl
Sün
Sim
SiTll
Sim
Sim
Sim
Sin,
SilTl
Sinl
Sirn

SilTI
Sin1
Sim
Sirrl
Sim.

Sin,
Si01
Sirrl
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Sigrnaringa Seixas
Tatico
Total Distrito Federa I: 5
Goiás (CO)
Barbosa Neto
Carlos Alberto Lerêia
João Catllpos
Jovair Arantes
Neyde Aparecida
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Ronaldo Caiado
Sandes Júnior
Sandro Mabcl
Sérgio Caiado
Vilrnar Rocha
Total Goiás: J 2
Mato Grosso do Sul (1\:IS)
Antonio Cruz
Geraldo Resende
Murilo Zauith
Vander Loubet
V\t'aldeJnir Moka
Total 1'\IIato Grosso do Sul: 5
Paraná (PR)
A f"íonso Camargo
A i rton Roveda
Assis Miguel do Couto
Cezar Silvestri
Chíco da Princesa
Cláudio Rorato
Colon1bo
Dilceu Sperafico
Ora. Clair
Eduardo Sei arra
Gustavo Fruet
[ri s Si rnões
Luiz Carlos Hauly
Max Rosennlann
Nelson Meurer
Odílío Balbinotti
SelrTla Schons
Vitorassi
Total Paraná: 18
Santa Catarina (Se)
Adelor Vieira
C'arlito !V1erss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Ivan Ranzolin
Leodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Mauro Passos
Paulo Afonso
Vignatti

PT
PTR

PSB
PSDB
PSDB
PTR
PT
pp

PJ\.·1DB
PFI_
PP
PI.
pp
PFI.

pp
PPS
PFL
PT
Pl\,.1DB

PSDB
PPS
PT
PPS
PL
PMDB
PT
pp
PT
PFL
PSDB
PTB
PSDB
P1\.1DB
pp
PJtv1DB
PT
PT

PMDB
PT
PMOB
P~1DB

PPS
PFI~

pp

PT
PT
P1\.·1DB
PT

Sin1
SíIrt

Sin...
Si01
SiTIl
SiJn
Sin1
Sin1
SilTI
Sin1
51 r1"1

S111'l
Sirn
Sirn

Sim
SiITl
Sim
Sírn
Sim

Sinl
Sin1
SiITl
Sinl
SiJn
Sirrt
SilTl
5io1.
Sin1
SitTl
Sirn
Sinl
SilTI
SiITl
5i01
Sirn
Sinl
Sin1.

5io1.
Sim.
Sítn
Sim
SilT1
Sin1
Siln
SiTIl
SirT1
Sim
5in1

---,-----------------------------------------'------=---
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o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei cria o Sistema Nacional de Pre

venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas.

Art. 2º Fica instituído, no âmbito do Poder Exe
cutivo, o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização
e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas,
com os seguintes objetivos:

I - planejar e implantar a política nacio
nal de combate ao furto e roubo de veículos
e cargas;

11 - gerar e implementar mecanismos
de cooperação entre a União, os Estados e
o Distrito Federal, para o desenvolvimento
de ações conjuntas de combate ao furto e
roubo de veículos e cargas, com a participa
ção dos respectivos órgãos de segurança e
fazendários;

111- promover a capacitação e a articula
ção dos órgãos federais, estaduais e do Distrito
Federal com atribuições pertinentes ao objeto
desta Lei Complementar;

IV - incentivar a formação e o aperfeiço
amento do pessoal civil e militar empregado na

Zonta
Total Santa Catarina: 12
Rio Grande do 5u I (RS)
Adão Pre'tto
Beto Albuquerque
Darcisi o Perondi
Ellseu Pa.dilha
Enio Bacci
Érico Ribeiro
Francisco Appio
Francisco Turra
Júlio Redecker
Luciana Genro
LUIs CarJlos Heinzc
Marco M"aia
l\.1aria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho
Milton Cardias
Orlando JDesconsi
Pastor R(~inaJdo
PauJo Gouvêa
Paulo Pirnenta
PotTlpeo de f\.fanos
Tarcísio Zinlfnennann
Total Ri4() Grande do Sul: 21

O SR. CHlICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela or
dem. Sem revis'ão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minhei pelo PSOL. Estava aqui desde o início, mas,
levado ao mau caminho por alguns colegas que discu
tiam outros assljntos muito menos relevantes, quando
V Exa. anunciou eu vi que...

O SR. PRI::SIDENTE (José Thomaz Nonê) - Su
pus que V. Exa.. há algumas semanas já tivesse se
afastado do mau caminho. Mas ainda o perdoarei. A
presença de VExa. está consignada.

O SR. CHICO ALENCAR - Votei acompanhando
todos os partidds, para mostrar a amplitude da minha
posição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Está
consignado, Deputado Chico Alencar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - Há
sobre a mesa €, vou submeter a votos a seguinte re
dação final do projeto de lei Complementar nº 187-b,
de 1997 Cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fis
calização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos
e Cargas e dá outras providências.
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área de trânsito e segurança pública, no âmbito
federal, estadual e do Distrito Federal;

V - propor alterações na legislação na
cional de trânsito e penal com vistas na redu
ção dos índices de furto e roubo de veículos
e cargas;

VI - empreender a modernização e a
adequação tecnológica dos equipamentos e
procedimentos empregados nas atividades de
prevenção, fiscalização e repressão ao furto e
roubo de veículos e cargas;

VII - desenvolver campanhas de escla
recimento e orientação aos transportadores e
proprietários de veículos e cargas;

VIII- organizar, operar e manter sistema
de informações para o conjunto dos órgãos
integrantes do Sistema, nos seus diferentes
níveis de atuação;

IX - promover e implantar o uso pelos
fabricantes de códigos que identifiquem na
nota fiscal o lote e a unidade do produto que
está sendo transportado.

§ 1º O Sistema compreende o conjunto dos ór
gãos, programas, atividades, normas, instrumentos,
procedimentos, instalações, equipamentos e recursos
materiais, financeiros e humanos destinados à execu
ção da política nacional de prevenção, fiscalização e
repressão ao roubo e furto de veículos e cargas.

§ 2º O Registro Nacional de Veículos Automo
tores - RENAVAM, a que se refere a Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a integrar o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

§ 3º Todos os órgãos integrantes do Sistema fi
cam obrigados a fornecer informações relativas a roubo
e furto de veículos e cargas, com vistas em constituir
banco de dados do sistema de informações previsto
no inciso VIII do caput deste artigo.

Art. 3º A União, os Estados e o Distrito Federal,
mediante celebração de convênios, poderão estabe
lecer, conjuntamente, planos, programas e estratégias
de ação voltados para o combate ao furto e roubo de
veículos e cargas em todo o território nacional.

Art. 4º O Poder Executivo fica autorizado a criar
o Fundo Nacional de Combate ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas com os seguintes objetivos:

I - financiar a implantação e a manuten
ção do Sistema Nacional de Prevenção, Fis
calização e Repressão ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas;

11- financiar a estruturação, o aparelha
mento, a modernização e a adequação tec
nológica dos meios utilizados pelos órgãos
integrantes do Sistema na execução das atfvi
dades de prevenção, fiscalização e repressão
ao furto e roubo de veículos e cargas.

Art. 5º Constituirão receitas do Fundo Nacional de
Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas:

I - multas aplicadas em razão desta Lei
Complementar;

11 - recursos decorrentes de contratos e
convênios celebrados;

111 - rendimentos de aplicação do pró
prio fundo;

IV - doações de organismos, entida
des, pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras;

V - recursos oriundos dos leilões dos
bens móveis e imóveis e valores com perdi
mento declarado pelo Poder Judiciário;

VI- recursos advindos da alienação dos
bens próprios.

Art. 6º Os bens móveis e imóveis utilizados para
a prática de furto ou roubo de veículos e cargas. para
assegurar a impunidade do crime e também para o
depósito, a receptação ou a comercialização da car
ga roubada ficam sujeitos, mediante sentença conde
natória transitada em julgado, à pena de perdimento
em favor do Fundo Nacional de Combate ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, ressalvados os direitos
de terceiros de boa-fé.

Art. 7º O Conselho Nacional de Trânsito - CON
TRAN estabelecerá:

I - os dispositivos antifurtos obrigatórios
nos veículos novos, saídos de fábrica, produ
zidos no País ou no exterior;

11 - os sinais obrigatórios de identificação
dos veículos, suas características técnicas e
o local exato em que devem ser colocados
nos veículos;

111- os requisitos técnicos e atributos de
segurança obrigatórios nos documentos de
propriedade e transferência de propriedade
de veículo.

§ 1º As alterações necessárias nos veículos ou
em sua documentação em virtude do disposto pela
Resolução do CONTRAN, mencionada no caput des
te artigo, deverão ser providenciadas no prazo de 24
(vinte e quatro) meses a contar da publicação dessa
Resolução.

§ 2º Findo o prazo determinado no § 1º deste
artigo, nenhum veículo poderá ser mantido ou entrar
em circulação se não forem atendidas as condições
fixadas pelo CONTRAN, conforme estabelecido nes
te artigo.

Art. 8º Todo condutor de veículo comercial de
carga deverá portar, quando este não for de sua pro
priedade, autorização para conduzi-lo fornecida pelo
seu proprietário ou arrendatário.

§ 1º A autorização para conduzir o veículo de que
trata este artigo é de porte obrigatório e será exigida
pela fiscalização de trânsito, podendo relacionar um ou

________~ ' , ~ - ~ J:tl.'W"~.,::.--':,



Dezembro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59731

mais condutores para vários veículos, de acordo com
as necessidades do serviço e de operação da frota.

§ 2º A infração pelo descumprimento do que dis
põe este artigo será punida com as penalidades previs
tas no art. 232 dia Lei nº 9.503, de 24 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 99 Para veículos dotados de dispositivo op
cional de prevenção Gontra furto e roubo, as compa
nhias seguradoras reduzirão o valor do prêmio do se
guro contratado.

Parágrafo único. O CONTRAN regulamentará a
utilização dos dispositivos mencionados nó caput deste
artigo de forma a resguardar as normas de seguran
ça do veículo e das pessoas envolvidas no transporte
de terceiros.

Art. 10. Ficam as autoridades fazendárias obriga
das aforneceràl autoridade policial competente cópia
dos autos de inlfração referentes a veículos e merca
dorias desacompanhados de documento regular de
aquisição, encontrados durante qualquer ação fiscal.

Art. 11. Constitui infração punível com multa o
descumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº 8.722,
de 27 de outubro de 1993.

§ 1º O valor da multa por veículo, arbitrado pela
autoridadepolic:ial competente, será de R$ 2.000,00
(dois mi.1 reais)a.H$10.000,OO (dez mil reais).

§ 2º No caso de reincidência, o valor da multa
será elevado .do dobro ao quíntuplo.

§ 3º A múltá será aplicada sobre as pessoas físi
cas ou jurídicas que, de qualquer modo, participarem
na infração prevista no caput deste artigo.

§ 4º Os vallúres a que se refere o § 1º deste ar
tigo devem ser.atualizados anualmente por taxa que
preserve o cà~éter punitivo da multa, nos termos da
regulamentaç·ão desta Lei Complementar.

Art. 12.. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sUap~blicação.

Sala das 8l~ssões, 7 de dezembro de 2005. - Paulo
AfonSo - Relator.

o SR.P~I::SIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Depútadosque a aprovam permaneçam como se
encontram. (pallsa.)

APROVADA.
A matériavai ao Senado Federal.
OSR. PR'ESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Cha

mo a atenção. di)S Srs. Deputados. A Mesa vai decidir
a questão deotdérh e a reclamação ontem levantadas
pelo Deputado Pauderney Avelino.

Lembro ~o~ Srs. Deputados que o avulso distri
buídoà ProRPstade Emenda à Constituição nº 548-B,
às fls. 2, dizia:

"Ar!. 2Q
• Esta Emenda Constitucional en

tra em vigor na data de sua publicação, apli
cando-se às eleições que ocorrerão no ano
de 2002".

É evidentE' que a redação se reportava ao que
fora oferecido àI época pelo Senador Ramez Tebet.

Questionou o Deputado Miro Teixeira se era isso, in
clusive, dizendo que a Casa não sabia o que votava.
A Mesa refutou a afirmação de S.Exa., dizendo que
sabia claramente o que votava: exatamente o que
constava do anexo.

Insurgiu-se na ocasião o Deputado Pauderney
Avelino, alegando que havia oferecido, à época, emen
da que corrigia essa imperfeição. É evidente que todos
conhecemos a competência e o talento do Deputado
Pauderney Avelino, mas, consultando-se o projeto, não
se achou espécie da emenda em epígrafe.

Foi solicitada, então, a cohsulta ao original e às
notas taquigráficas. A Mesa acolheu a ponderação
dos Srs. Deputados e trouxe não apenas o original,
que está em mão da Presidência, como a transcrição
das notas taquigráficas. Em ambas as peças, não se
encontra menção à.aludidainformação de que teria
sido ofereCida emenda corrigindo o art. 2º.

Daí porque a Mesa entende - e ouvirá o Depu
tado. Pauderney Avelino. com certeza -' que não hou
veequívoco da Secretaria da Casa nem de nenhum
órgão administrativo. Na· realidade, parece ter havido
que,poralgumlapsoà época. oDeputado Pauderney
Avelino, .embora construindo a emenda, não chegou a
apresentá-'Iae a incorporá-Ia ao seu parecer.

Antes de formular a decisão, que todos os pre
sent~s já antevêern,conêedo apálavraao Deputado
Pauderney. Avelino.

.OSR. pAUDERNEY AVEUNO - Sr. Presidente,
peço a palavrapeIa~rd~m.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa, a palavra~

.. ,0 ~R. P~UDERNEy' AVELlNO (PFL - AM. Pela or
dem. Sern~elji~odo orador.) - Sr. Presidente, felizmente,
somos. t3.líveis,~équero me penitenciarporque fui traído
pela memÓria. 'PasSâramJse 6 meses da aprovação da
maté,ii~até a presentedatá~Hoje,ful.ao Departamento de
Comissões'(DECO~);indusive, de Comissões Especiais,
fazer uma reléituradÓ~processodaquela época.

Na reé3.lidadei,fiz.aemenda de redação e fui instruí
do p~làConsu~otiadeqU~,: umavez apresentada aquela
emenda,a,PECforçosarhénteteria de voltar ao Senado
Feder;áI.Or~,.eu qu~ria pa~.c~leridad~à tramitaçã,o.e fa
zer~PEC chegar o .I1l~IS rapido posslvel ao plenano da
CasRAí, não apresentei a emendada redação porque
tall)bémfuli~formad6deque não haveria nenhum pro
blemade ,eficãêia se a.quele texto foSse mantido.

'~or i~sb,acha,ndo d~snebês?ário fazer aquela
emenÇla de redação, reflÜí, apesar de ter ficado com
a cópia da emenda,que. ontem apresentei aqui. Ela
realmente não foi apresentada e, mais uma vez, rogo
desculpas à Mesa e à SecretariacGeral.

Portanto, nada mais tenho a acrescentar.
ÓSR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

Deputado Paudernéy Avelin6, aPresidência e a Mesa
da Gasa reconhecem o talento e a competência de
V.Exa. Digo que levei essa questão até o término por
que sou obcecado pela defesa da·Casa.
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Foi ventilada nos jornais de hoje a rubrica tam
bém injusta de que a Casa não sabe o que vota. Não
é verdade. A Casa pode votar mal ou bem, são outras
questões, mas sabe absolutamente o que está votando.
Por isso, a Mesa procurou exaurir a questão.

Oportunamente, quando votarmos à espécie, há al
ternativas formais para corrigir o que todos pretendemos,
se for o caso. Mas fica registrado. Corno VExa., de forma
elegante, acabou de explicitar, houve lapso de memória,
que ocorre a todos nós, sem dúvida alguma, e a Mesa
se sente, vamos dizer, satisfeita, porque demonstra à so
ciedade que a Casa, os Srs. Deputados, as Lideranças
sempre sabem perfeitamente o que estão votando.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
também respeito a Câmara dos Deputados e seus fun
cionários. Não partiu de mim nenhuma declaração que
colocasse em dúvida a lisura de qualquer funcionário
desta Casa, por quem tenho muito respeito.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a devida
vênia, quero convidar os membros da Comissão Espe
cial que analisa a PEC sobre a Revita!ização da Bacia do
São Francisco para votar a matéria amanhã, às 9h. Essa
PEC é extremamente importante, pois define um fundo
constitucional por 20 anos para o programa de revitaliza
ção ambiental do Rio São Francisco. Pedimos a todos os
integrantes da Comissão que compareçam amanhã para
votar o relatório que traremos à apreciação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - A
Mesa faz suas as considerações do Deputado Fernan
do Ferro, endossando o apelo de S. Exa.

O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido na última votação.

O SR. JOSIAS GOMES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei com o
partido nas 2 votações anteriores.

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT - AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 2 vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) 
Quem votar a segunda matéria tem a presença as
segurada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - Em
razão da inversão da pauta aprovada, item 2

PROJETO DE LEI Nº 5.524-C, DE 2005
(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 5.524-C, de 2005, que dispõe sobre
a instituição de concurso de prognóstico
destinado ao desenvolvimento da prática
desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse
concurso, o parcelamento de débitos tri
butários e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família pela
aprovação deste, com emendas, e pela re
jeição do de nº 5.541/05, apensado, e das
Emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 14, apresentadas em Plenário, e pela
aprovação parcial das de nºs 5 e 7 (Relator:
Dep. Dr. Francisco Gonçalves); da Comis
são deTurismo e Desporto pela aprovação
deste, com emendas, e pela rejeição do
de nº 5.541/05, apensado, e das Emendas
de nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário
(Relator: Dep. Marcelo Guimarães Filho);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, do
de nº 5.541/05, apensado, das Emendas de
nºs 1 a 14, apresentadas em Plenário, com
subemenda às de nºs 5 e 7, e das Emen
das de nºs 1 a 3, adotadas pela Comissão
de Turismo e Desporto, com subemenda à
de nº 3 (Relator: Dep. Dr. Rosinha). Penden
te de parecer da Comissão de Finanças e
Tributação.

Tendo apensado o PL nº 5.541/05.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - So

bre a mesa requerimento de retirada de pauta no se
guinte teor:

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa, nos
termos do inciso VI do art. 117, combinado
com o item 1, alínea 'b', inciso li, do art. 101
do Regimento Interno, a retirada de pauta do
Projeto de Lei nº 5.524, de 2005".

Sala das Sessões.- Si/via Torres,
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Noná) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Pedro Canedo, que falará contrariamente

,---------------------------------------------'----'"
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à matéria. Em seguida, o Deputado Alberto Goldman
vai encaminhar favoravelmente.

Com a palavra o Deputado Pedro Canedo.
(Pausa.).

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) -- Sr. Presidente, gostaria de conclamar
esta Casa e todos os Líderes, em especial o do PSDB,
para votar esta matéria extremamente importante para
os clubes e para o futebol brasileiro.

Nosso Ministro disse que as matérias que dizem
respeito aos clubes-empresas e a mandatos de diri
gentes serão discutidas no Estatuto do Esporte, votado
na Comissão por unanimidade, e que em breve será
apresentado ao Plenário.

Todos os Srs. Líderes que estiveram reunidos na
Liderança do Governo assumiram o compromisso de
votar a matéria até março - aí, sim, ela será incluída na
pauta. Hoje os clubes necessitam urgentemente des
sa loteria para s.anear suas finanças, e esta também é
uma forma de o Governo recuperar recursos.

Portanto, conclamamos todos a votar nesta tar
de a matéria, fundamental para o esporte brasileiro.
Por iSso, votamos contrariamente à retirada dê pauta
do projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Para
falar a favor do requerimento, concedo a palavra ao
nobre Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados,·perguntariaa esta Casa: não há nada mais im
portante para este Congresso Nacional do que tapar
com dinheiro sacado da vontade popular () buraco que
fizeram os dirigentes de clubes profissionais neste País?
Sacado ''voluntariamente'' - entre aspas -, porque ao
ser instituída urna loteria acenam a quem acdmpra a
possibilidade de ficar rico, se sorteado. Nada mais é
uma loteria: Aproveitam-se do desejo de sair da mi
séria e de ter Ulma vida mais folgada. Retiramos :um
pedaço dos reclUrSós do cidadão, do nomem mais hu
milde, e os alocamos para fechar buracos feitospelos
clubes de futebol.

Não há nadamais importante nestePaís? A ma
téria precisa Sl?r discutida agora? Ficamos com a pauta
bloqueada praticamente todo o ano. Não pudemos vo
tar quase nenhUlma matéria importante, e esta é agora
posta na Ordem do Dia como primeiro item, como o
foi na sessão anterior a proposta da Timemania, para
resolver problemas que não são do povo brasileiro,
mas dos verdadeiros donos de times de futebol, que
provocaram escândalos durahte anos e anos e que,
na forma como está o projeto, continuarão a provocá-

los, porque estaríamos referendando o que fizeram,
indo tirar do povo uma parcela de dinheiro para cobrir
buracos. É inaceitável.

É preciso discutir melhor a matéria. Oferecemos
sugestões. O Deputado Silvio Torres lutou bravamente
durante meses para ao menos transformar esses clubes
em empresas, de modo que seus dirigentes passem
a ter responsabilidade perante os recursos que vão
receber. Nada disso. Não querem. Querem continuar
fazendo o mesmo, irresponsavelmente deixando de
pagar tributos e impostos. É o que desejam.

O PSD8 não pode concordar, .Sr. Presidente. O
partido considera um escândalo, diante de tantas ne
cessidades que tem este PéÚS.·

Quantos hospitais estão ihadimplentes? Quantas
orgahizações sociais estão inadimplentes, sem pagar
impostóse INSS? Para elas não inventam nenhuma
loteria, nenhuma forma de resb'lver a questão, mas in
ventam pflra r~solverproblemasnos clubes profissio
nais, nos quais 'há jogadores que ganham milhões por
ano, enquanto o povo brasll~iro recebe uma miséria.

É umesCâ.ndalo!A matéfia precis~ser discutida
com mais profundidade e ser aprovada, mas não da
forma qUe~epretende.

Portanto,. votarnos'pela retirada de pauta por não
se tratar de matéria de interesse nacional.

O SR:CÂBO JÚLIO - Sr.:Presidente, peço a pa-
. I, ,I, ,': :, "_,, I ~ ':~", ,,<." .i I

lavraparél~~aqUE:l~taode 'ordem,com base no art.
57 da CO~Sti~!JIÇ~()Federa:l,combinado com o art. 2º
do Regimento Irlterno. .'.

O~*.PRESIDENTE(José Thomaz Nonõ) - Tem
V.Exa.a:palaVra~ . . .

O SR.C.I4BO· JÚUQ(PMD8- MG. Questão de
orderH~$érh te~isã9 do orad9r.) - Sr. Presidente, todo
final.de a..'bo começàessa polêmica <.da convocação ex-

: ~ I' I , '' " _ ' , ' I

traordiná~ia. Vo'u .s~r simples e 'direto, parque sei que
V.Exa:;conheedm4ito b~rTlá Regimento.

Fala-~e hesta:Casa sdljreiaprór~ogaçãodos tra
balhos depbis 1de1'5'de dez13mbro sob o 'argumento de
que é praxe, tradição.

A p,ergu~ltaédireta: com base na Constituição
e no Regirrierit()'lríterho;.'éI prorrogação dos trabalhos
da Casadepoisdet5 de dezembro é regimental ou
não? .

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)
Não.

O SR. CABO JÚLIO - Não é regimental?
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Ne

nhuma dúvida regimental. Os costumes nesta Casa
podem até distorcer a lei, mas ela é claríssima: as
sessões vão até o dia 15 e ponto final.

O SR. CABO JÚLIO i Não é regimental.



59734 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tudo
o que acontecer depois do dia 15 só pode ser mediante
convocação. Tudo o que se fizer fora disso é, digamos
assim, arranjo.

O SR. CABO JÚLIO - Anti-regimental?
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - É

ilegal, não é anti-regimental; é contra a lei, contra a
Constituição.

A matéria está decidida.
O SR. CABO JÚLIO - Fico satisfeito com a res

posta.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - O

povo brasileiro também.
O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas 2 votações.
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
presença de V. Exa. será consignada em razão da pró
xima votação.

O SR. VICENTINHO - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com a orientação do partido na votação
anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação requerimento da lavra do PSDB, de retirada
de pauta da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Não pareceu apro
vado, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não,
com absoluta certeza, nobre Deputado Alberto Gold
mano Até gostaria...

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Confio em VExa.,
Sr. Presidente. Não há necessidade de explicar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
vou explicar. Vou abrir o meu coração: até gostaria que
fosse aprovado, mas lamentavelmente não o foi. E a
Presidência é intérprete da vontade do Plenário.

O SR. ROGÉRIOTEÓFILO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
consignado, Deputado Rogério Teófilo.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico a V Exa. que o meu voto, na sessão anterior, foi
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Nun
ca tive dúvidas disso, Excelência. Está consignado.

O SR. BENEDITO DE LIRA - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto e às
Emendas de Plenário nºs 1 a 14, pela Comissão de
Finanças e Tributação, ao nobre Deputado Moreira
Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº 5.524,
de 2005, cria concurso de prognóstico, destinada a
receita liquida dele decorrente, entre outras finalida
des, à remuneração de entidades desportivas da mo
dalidade futebol.

Tal remuneração advém da cessão voluntária
de direitos de uso de suas denominações, marcas ou
símbolos para divulgação e execução do concurso de
prognóstico. As receitas auferidas serão necessaria
mente utilizadas para a liquidação dos seus débitos
com a União, que poderão ser parcelados na forma
do presente projeto.

Dessa maneira, tanto as propostas quanto as
emendas apresentadas mostram-se compatíveis e
adequadas orçamentária e financeiramente, tendo
em vista a geração de novas receitas a subsidiarem a
adimplência fiscal das entidades desportivas.

Passo à análise do mérito da matéria.
Tem a presente proposição como objetivo princi

pal proporcionar nova realidade ao futebol profissional.
No aspecto tributário, cumpre ressaltar os significativos
avanços a serem proporcionados pelo projeto, pois
torna viável o recolhimento de créditos tributários de
difícil recuperação.

Tem inegável mérito a proposição de autoria do
nobre Deputado Pedro Canedo. Todas as formas de
instrumentalização da arrecadação tributária federal
que não implique renúncia de outras receitas ou partici-
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pação compulsória do cidadão mediante o pagamento
de novos tributos é sempre digna de elogios.

Forçoso constatar que o presente projeto, origi
nado da revogada Medida Provisória nº 249, de 2005,
configura regime fiscal beneficiado que se destina à
regularização dos débitos tributários e financeiros de
entidades desportivas da modalidade futebol, evitan
do a execução de medidas mais severas pela Fazen
da Pública.

Cumpre-nos, assim, oferecer soluções a todo o
setor e não apEmas aos clubes, em que pese a sua
dramática situa((â.o financeira.

Há nessa linha importantes emendas apresen
tadas em plenário por ilustres colegas Parlamentares,
que, em sua maioria, julgamos conveniente serem
acatadas. Dessa forma, propomos substitutivo com
alterações em alguns dispositivos do projeto de lei,
que exernplificamos a segl!.lir.

De início, resolvemos acatar, total ou parcialmen
te, as sUgestões expostas pelas Emendas nºs 1 a4 e
6. As 4 primeiras sãÓ assinadas pelos Deputados Ro
drigo Maia e Antonio CarlOs Mendes Thame, Líder do
PFL e Vice-Líder do PSDS; respectivamente, sendo a
última também subscritapel() Deputado Silvio Torres.
Tais emendas visam a estimular, de diferentes formas,
a gestão empresarial das atividades profissionais dos
clubes de futebol por meio do presente concursade
prognósticos. Avaliamos relevante e oportuna a n"la
téria proposta.

Cümpre frisar que, técnica e juridicamente, o mé
rito da p:rêsenteproposi~onão impõe qualquer o!Jri
gatoriedade à adoção de forma empresariaL A adesão
ao parceJamenltoe ao concurso de prognóstico ora
instituídos.é voluntária. E mais: os ch.ibes que resisti
rem a adotar mooelo p.dministrativo verdadeiramêhte
profissional também poderão participar do concUrso
de prognósticos e aderir ao novo regime de parcela
mento fisdll. ProPõe~se, desse modo, hosuDstitutlvo
ora apresentadó, .regime duplo de parcelamento. As
entidades que tiverem suas·atividades. profissionais
geridas por socil~dàdeempresarialregularmentecons
tituída poderão aderir a parcelamento de até 180 pres
tações mensais, As demais entidades ficam restritas
a parcelamento de até 120 prestações.

Com a gest~o por sociedades· empresárias, au
menta-se a fiscalização societária sobre os atos de
seus gestores e sujeitam-se as suas decisões ao crivo
dos rfilspéctivos sócios.

Inspirou-nos a figura da sociedade empresária
desportiva, seg uindó as valiosas idéias contidas na
proposição apmsentada pelo nobre Deputado Silvio
Torres.

Já as Emendas nºs 8, 10, 12 e 13 foram incorpo
radas total ou parcialmente ao texto do projeto apre
sentado pelo Deputado Pedro Canedo, de sorte que
naturalmente foram acatadas no substitutivo, pois man
tivemos a parte do texto original a elas relacionada.

Alteraram-se também os prazos para a adesão ao
concurso e de formalização do pedido de parcelamento.
Pelo texto do substitutivo ora apresentado, enquanto
o concurso de prognósticos não tiver funcionamento,
as entidades que aderirem ao parcelamento pagarão
parcela simbólica de 5 mil reais.

Nesse sentido, estendeu-se expressamente o
alegado regime fiscal beneficiado de que gozariam
apenas as associações, para· alcançar também as
entidades desportivas.

A adoção do regime diferenciado para as em
presas d(3 futebol não encontra óbice no princípio da
isonomia tributária. É do conh~Cimentode todos que
a legisla·çãotributária .está repleta de exemplos de
sistemáticas :fiscais específicas, instituídas em razão
do setor.

Diante do exposto, somos pela compatibilidade
e pela adequação orçamentária e financeira dos Pro
jetos de Lei riºs 5S24, de 2005, e 5.541 , de 2005, e
das emendas apresentadas em plenário.

No mérito, sOmos pela aprovação dos Projetos
de Lei nºs 5.524, de 2005, e5.541, de 2005, na forma
do substitutivo apresentado, e' pela aprovação, total
ou parCial, dasemeridas acima aludidas, também na
forma dosuDstitutivp; rejeitando as demais.

E: o parecer, Sr: Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.524, DE 2005
(Em apenso o Projeto de Lei nº 5.541 , de 2005)

Dispõe sobre a instituição de concurso
de prognóstico destinado ao desenvolvi
mentp da prática desportiva, a participação
deeritidade·s desportivas da modalidade
futebol' nesse concurso, O parcelamento
de débitos tributários e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
e dá outras pr~vidências.

Autor: Deputado Pedro Canedo
Relator Deputi:ldo Moreira Franco

I - Relatório

O Projeto de Lei em exame institui concurso de
prognóstico com objetivo principal de proporcionar uma
nova realidade ao futebol profissional, mediante auxi-
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Iio financeiro às entidades desportivas da modalidade.
Nesse sentido, também é criado parcelamento espe
cial para os débitos em questão, cujas parcelas serão
quitadas com a receita oriunda do concurso.

Esse texto é decorrente da Medida Provisória nº
249/2005, encaminhada anexa à Exposição de Motivos
Interministerial nº 007/ME/MF ao Congresso Nacional
pelo Poder Executivo. Foi designado como Relator para
a Medida o Deputado Pedro Canedo, que leu parecer
pela aprovação em Plenário na forma de Projeto de
Lei de Conversão (PLV) apresentado. A norma, entre
tanto. foi revogada pela posterior MP nº 254, de 29 de
junho de 2005, tornando prejudicada a apreciação da
matéria. Em decorrência, o nobre Deputado Pedro Ca
nedo apresentou o citado PLV como o Projeto de Lei nº
5.524, que ganhou urgência constitucional em virtude
do apensamento do PL nº 5.541, do Poder Executivo.
cujo texto é repetição sem alterações da MP no 249.
Posteriormente a urgência constitucional foi retirada,
mediante solicitação presidencial.

Passamos, então, ao relato do conteúdo dos dis
positivos do Projeto.

Instituição do concurso de prognósticos - 'Ti
memania"

O art. 1º determina que fica o Poder Executivo
autorizado a instituir concurso de prognóstico sobre o
resultado de sorteio de números ou símbolos, regido
pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras
providências.

O § 1º prevê a autorização do concurso pelo Mi
nistério da Fazenda e sua execução pela Caixa Eco
nômica Federal.

O § 2º define os participantes do concurso: as
entidades de prática desportiva da modalidade futebol
que cederem os direitos de uso de sua denominação,
marca, emblema. hino ou de seus símbolos para di
vulgação e execução do concurso e atender aos de
mais requisitos e condições estabelecidas na Lei e
em regulamento.

O § 3º prevê que, a receita líquida decorrente da
realização do concurso seja destinada ao Ministério do
Esporte, para aplicação em esporte educacional desen
volvido no âmbito da educação básica e superior.

O art. 2º estipula que, a receita liquida compre
ende o total dos recursos arrecadados, excluídos os
seguintes percentuais:

- 46% para o valor do prêmio:
- 25% para remuneração das entidades

desportivas da modalidade futebol que
se enquadrarem nos requisitos da Lei;
- 20% para o custeio e manutenção do

serviço;

- 3% para o Fundo Penitenciário Nacio
nal - Funpen;

- 1,5% para as Secretarias de Esporte
dos estados e Distrito Federal; e,

- 1% para o orçamento da Seguridade
Social.

A receita líquida constituí, portanto, 3,5% do total
do valor arrecadado.

O § 1º determina a incidência do imposto sobre a
renda, a uma alíquota de 30%, sobre o total dos recur
sos destinados ao prêmio, na forma prevista no art. 14
da Lei nº 4.506/64. Essa incidência ocorrerá somente
após a destinação de que trata o § 2º do mesmo artigo.
Este parágrafo ordena a dedução do valor do prêmio
do percentual estipulado no inciso VI do caput, do art.
56 da Lei nº 9.615/1998. Esse dispositivo trata da des
tinação de dois por cento do valor bruto da arrecada
ção de concursos de prognósticos e loterias federais
para os Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros.

O § 3º estabelece que os recursos repassados às
Secretarias de Esporte dos estados e Distrito Federal
serão destinados ao esporte educacional no âmbito
da educação básica e superior.

Por fim, o § 4º sujeita à fiscalização do TCU a
aplicação da receita do concurso concedida aos clu
bes e às Secretarias de Esporte.

Adesão da Entidade Desportiva ao Concurso
O art. 3º condiciona a participação da entidade

desportiva à celebração de instrumento instituído pela
Caixa Econômica Federal, do qual constará: a adesão
aos termos estabelecidos na Lei e em regulamento a
autorização para utilização da importância transferida
às entidades desportivas, no pagamento de débitos
junto aos órgãos e entidades credores a que se refere
o art. 4º - Secretaria da Receita Previdenciária, INSS,
Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional e FGTS; e a cessão do direito de uso de deno
minação, emblema, hino, marca ou de seus símbolos
pelo período de 120 meses.

Parcelamento dos Débitos das Entidades Des
portivas

O art. 4º prevê que, as entidades desportivas
poderão, mediante a comprovação da celebração do
instrumento de adesão. parcelar, em até cento e vinte
prestações mensais, seus débitos vencidos até 31 de
dezembro de 2004, inclusive os relativos às contribui
ções estabelecidas pela Lei Complementar nº 110/01
para com a: Secretaria da Receita Previdenciária, ins
tituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria
da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
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Em relação à redação do caput do art. 4º, per
cebe-se que o Poder Executivo preferiu deixar claro
que, além dos débitos relacionados aos órgãos lis
tados, poderão ser parcelados, de acordo com as
regras do Projeto de Lei, aqueles referentes às duas
novas contribuiqões sociais instituídas pela Lei Com
plementar nº 1110. Essas contribuições foram criadas
para cobrir débito da União decorrente de decisão do
Supremo Tribunal Federal que determinou a correção
de saldos do FGTS. A primeira contribuição é devida
pelo empregador em caso de demissão :sem justa cau
sa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de
todos os depósitos de FGTS efetuados; A segunda é
praticamente urnadicional do FGTS, aser pago tam
bém pelo empmgador, auma alíquota de 0,5% 'sobre
a remuneração do empregado.

O § 1º pr,eceitua que, no parcelamento serão
observadas as normas específicas de cada órgão ou
entidade.

O § 2º estabelece que, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o parcelamento reger-se-á pelas disposições
da Lei nº 10.52~~/02, não se aplicando o disposto no §
2º do art. 13 e no inciso I do art. 14 daquela lei. No que
concerne às contribuições instituídas pela Lei Comple
mentar nº 110/01, prevê a observância do disposto no
inciso IX do art. 5º daLei nº 8.036/90.

A Lei nº 10.522/02 é a lei geral de parcelamento
de débitos da SRF e da PGFN. O prinCipal efeito da
submissão do parcelamento instituído pela lei a essas
regras é a sua correção pela taxa Selic. As ressalvas
feitas ao § 2º do art. 13 e ao art. 14 daquela Lei têm
como conseqüências, respectivamente, a proibição de
reparcelamento dos débitos e a: inclusão dos tributos
retidos e não recolhidos ao Tesouro Nacional nahipó
tese de parcelamento de que trata o Projeto. de Lei.
Já o inciso IX doart. 5º da Lei ~º 8.036/90 outorga ao
Conselho Curador do FGTS a fixação dos critérios
para parcelamento dos respectivos recolhimentos em
atraso.

O § 3º prevê que o disposto neste artigo aplica-se
também a débito não incluído no Programa de Recupe
ração Fiscal (RIEFIS) ou no parcelamento a ele alter
nativo, bem como no Parcelarnento Especial (PAES),
sem prejuízo da permanência da entidade desportiva
nessas modalidades de parcelamento.

O § 4º prevê que, os saldos devedores dos débitos
incluídos em qualquer outra modalidade de parcela
mento, inclusivE! no Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS) ou no parcelamento a ele alternativo, bem
como no Parcelamento Especial (PAES) poderão ser
parcelados nas condições previstas no art. 4º, desde
que a entidade desportiva manifeste sua desistência

dessas modalidades de parcelamento, no prazo pre
visto no art. 10 - até três meses contados da data de
publicação da lei.

O § 5º estabelece que, o parcelamento aplica-se,
inclusive, aos saldos devedores de débitos remanes
centes dos Refis, do parcelamento a ele alternativo,
bem como do Parcelamento Especial (PAES), nas hi
póteses em que a entidade desportiva tenha sido ex
cluída dessas modalidades de parcelamento.

O § 6º preceitua que, a entidade desportiva que
aderir ao concurso de prognóstico poderá, até três me
ses a contar da data de publicação da Lei, regularizar
sua situação quanto às parcelas devidas aos Refis, ao
parcelamento a ele alternativo, bem como do Parce
lamento EspeCial (PAES), desdeque ainda não tenha
sido excluída dessas modalidades de parcelamento.
Isso ocorre porque, geralmente, entre ê3. falta de pa
gamento das parcelas e a publicação da portaria de
exclusão daerripresa há um lapso de tempo, ou seja,
a exclusão nã6é automática. Dessa forma, a entidade
poderá, caso ~i~da não tenha sido publica.da a referida
portaria,. regularizar .suasituaçãd..

O § 7º prevê que, a inadimplência de três pres
tações implicara a rescisão do parcelamento de que
trata o caputdo artigo.. .

O §8º estipOlaque, à conCessão do pqrcelamento
independerá de apresentação de garantias ou de arro
lamento de bens, mantidos os grayames decorrentes
de medida cautelar fiscal e as garantias decorrentes
de débitos transferidos âe outra.s modaliaades de par
celamentoe de execução fiscal.

O art. 5º'prêvê que,a adesãdde que trata o art.
3º (aos termos da !:.ei ·680 regulamento) tornar-se-á
definitiva, somentelTledil:l.nt~ apresentação, pela enti
dade desportiy~,'d~:certidõesnegativas emitidas pela
Secretaria daIReceita·Previdenciaria, pelo INSS, pela
Secretaria 'da ReceitaFederaJ, pela Procuradoria-Ge-

.' ' .' ' .
ral da FaZér:lda',tiJaCional' e 'pela entidade gestora do
FGTS à Caixa Econômica lTederal;

O parágraf6 unido estabelece que as certidões
deverão serapréseritadas em até 'trinta dias contados
do prazo fixadoho art.1 O'(Üês meses a partir da data
de publicação da Léi).

O art. 6º j:>ri3vêque, os valores da remuneração
das entidades desportivas da modalidade futebol se
rão depositados pela Caixa Econômica Federal em
contas com finalidades específicas para quitação das
prestações do parcelamento de débitos de que tra
ta o art. 4º (vencidos até 30-6-05, com a SRF, INSS,
SRp, PGFN e FGTS, incluídas as contribuições insti
tuídas pela LC nº 110/01 ),obedecendo a proporção
do montante do débito con~olidadode cada órgão ou
entidade credora. .
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o § 1º estipula que, os depósitos serão efetuados
mensalmente, no décimo dia útil do mês subseqüente
àquele em que ocorreu o concurso de prognóstico.

O § 2º prevê como condição para a efetuação do
depósito diretamente á entidade desportiva em conta
de livre movimentação a apresentação de certidões
negativas emitidas por todos os órgãos e pela entidade
referidos no art. 4º (SRF, INSS, SRP, PGFN e FGTS),
que contemplem, inclusive, a quitação dos parcela
mentos de que tratam o caput, o art. 7º ou qualquer
outra modalidade de parcelamento relativamente aos
débitos vencidos até 30-06-05.

O § 3º estipula que, a entidade desportiva deve
apresentar à Caixa Econômica Federal nova certidão,
antes de expirado o prazo de validade da antiga, sob
pena de bloqueio dos valores.

O § 4º prevê que, para o cálculo da proporção
do montante do débito consolidado de cada órgão
ou entidade credora, estes deverão informar à Caixa
Econômica Federal o montante do débito parcelado na
forma do art. 4º e consolidado no mês da implantação
do concurso de prognóstico de que trata o art. 1º.

O § 5º prevê que, a quitação das prestações a que
se refere o caput será efetuada mediante débito em
conta mantida na Caixa Econômica Federal, específi
ca para cada entidade desportiva e individualizada por
órgão ou entidade credora do parcelamento, vedada
a movimentação com finalidade diversa da quitação
dos parcelamentos.

O § 6º estipula que, na hipótese de não haver di
vida parcelada com algum dos credores referidos no
art. 4º os valores referentes ás entidades desportivas
serão destinados pela Caixa Econômica Federal aos
demais credores, mediante rateio proporcional aos
respectivos montantes parcelados.

O § 7º estipula qL _', os valores destinados pela
Caixa Econômica Federal, em montante excedente ao
necessário para a quitação das prestações mensais
perante cada órgão ou entidade credora, serão utili
zados para a amortização das prestações vincendas
até a quitação integral dos parcelamentos.

O § 8º prevê que, na hipótese de os valores des
tinados serem insuficientes para quitar integralmente
a prestação mensal, as entidades desportivas ficará
responsável por complementá-lo, mediante depósito
a ser efetuado na conta a que se refere o § 5º, até a
data de vencimento da prestação, sob pena de resci
são do parcelamento.

O § 9º preceitua que, ao final de cada ano civil,
a Caixa Econômica Federal revisará a participação
das entidades desportivas no concurso de prognóstico
de que trata a Lei, bem como da proporção do débito
consolidado de cada órgão ou entidade, mediante in-

formações por estes prestadas, quanto ao montante
da dívida remanescente.

O § 10 prevê que, a revisão da participação po
derá ser solicitada à Caixa Econômica Federal pela
entidade desportiva a qualquer momento.

O art. 7º estipula que, se a entidade desportiva
não tiver parcelamento ativo na forma do art. 4º, e es
tiver incluída no Refis, no parcelamento a ele alterna
tivo, bem como do Parcelamento Especial (PAES), os
valores a ela destinados serão utilizados, enquanto
incluídas nos programas referidos, para amortização
de suas parcelas mensais, obedecendo como ordem
de preferência , em primeiro lugar, o Refis ou o par
celamento a ele alternativo, e em segundo lugar, o
PAES, observada, neste caso, a proporção dos mon
tantes consolidados, na forma dos arts. 1º a 5º da Lei
nº 10.684/03, nos casos em que a entidade não tenha
optado pelo Refis ou pelo parcelamento a ele alter
nativo, tenha sido excluída destes programas ou haja
liquidado o débito neles consolidado.

O § 1º prevê que, os valores destinados pela
Caixa Econômica Federal em montante excedente ao
necessário para a quitação das prestações mensais
dos Refis, ou do parcelamento a ele alternativo ou do
PAES, serão utilizados para a amortização do saldo
devedor do débito consolidado nas respectivas moda
lidades de parcelamento.

O § 2º prevê que, na hipótese de os valores des
tinados serem insuficientes para quitar integralmente
a prestação mensal, a entidade desportiva ficará res
ponsável pelo recolhimento complementar do valor
da prestação.

O art. 8º prevê que, a não apresentação das cer
tidões negativas emitidas pelos órgãos ou entidade
credora implicará o bloqueio dos valores destinados
às entidades desportivas, em conta especifica, junto
à Caixa Econômica Federal, desde que:

I - não exista parcelamento ativo com
qualquer dos credores nele

referidos;
11 - a entidade desportiva não esteja in

cluída no Refis, no parcelamento a ele alter
nativo ou no Paes.

O § 1º preceitua que, para efeitos do disposto
no caput, não se consideram parcelamentos ativos
aqueles já quitados ou rescindidos.

O § 2º prevê que, o bloqueio será levantado me
diante a apresentação das certidões negativas refe
ridas no caput.

O art. 9º estipula o prazo de dois meses, conta
dos da data de publicação da lei, para a celebração do
instrumento de adesão referido no art.3º.

______• ----------.....---'"-----------------...,.~.--M_iIl1;:O_IIQ_.......
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o Art 10 estipula o prazo de até três meses,
contados da data de publicação da lei, para formali
zação do pedido de parcelamento a que se refere o
caput do art.4º·

O art.ll prevê o prazo de até seis meses, contados
a partir do término do prazo fixado em regulamento para
celebração do instrumento de adesão, para a implanta
ção do concurso de prognóstico instituído pela lei.

O Parágra.fo único prevê que, os valores da remune
ração às entidades desportivas deverão ser reservados
pela Caixa Econômica Federal, a partir da realização
do primeiro concurso de prognóstico, ainda que arreca
dados durante o período a que se refere o caput~ para
fins de destinação na forma do art. 6º (quitação das
prestações do parcelamento de débitos vencidos até
31-12-04, com.aSRF, Inss, SRp, Pgfn e Fgts, incluídas
as contribuições instituídas pela L€~i nº 110/01).

Alterações na Lei nº 10.522/02 - Parcelamento
de débit()s'con~aSRF e a PGFN.

O art. 12' acrescenta artigo àLei nº 10.522102, com
a previsão de que o parcelamento de débitos decorrentes
das contribuições sociais previstas na Lei nº 110/01 será
requerida perante a CaixaEconôrnica Federal, aplican
dO-5e-lhe o dispoSto... hos arts. 10 1312, além dos §§ 1º, ,

e 2º do art. 13 E'art. 14 qaquela lei. Essa modificação,
efetuada no texto da Lei nº 10.522102, possibilita O par
celamentopara todas as empresas, pela regra geral, de
débitos refe~entl~s às no'las c()ntribl.liçõe~criadas pela
Lei nº 10/01.PeldLei altera.da, o pâgamentó dos débitos
em atraso podeH3. ser feitoelTlaté 60 parcelas mensais
corrigidas pela taxá Selic.

O Parágrafo único prevê que o valor da parce
la é deterrninadb pela divisão do montante do débito
atualizado, acre$ciao dos encargos previstos na Lei nº
8.036/90 e no Decreto-Lei nº 1.025/69, pelo número
de parcelas

O art.13 estabelece que, o Poder Executivore
gulamenta.rá a Lei, inclusive quanto ao critério p!:ua
participação e ..adesão de entidades desportivas da
modalidade fute,bol e aos percentuais destinados para
cada entidade desportiva. •

Por fim, o art.14 prevê a vigência da lei a partir
de sua publicação.

Como expc)sto, o presente Projeto vem a esta Co
missão de Finanças e Tributação, na forma regimental,
para análise do mérito e para verificação de sua com
patibilidade ou adequação financeira e orçamentária,
tendo sido apreÁentadas 14 emendas de Plenário:

É o relatório.

" - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição
quanto ao mérito e à sua compatibilidade ou adequa-

ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orça
mentárias e o orçamento anual, nos termos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32,
IX, "h" e 53,11) e de Norma Interna da Comissão de
Finanças e Tributação, que "estabelece procedimen
tos para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira" aprovada pela CFT em 29
de maio de 1996.

A proposta apresentada cria concurso de prog
nóstico destinando a receita líquida, entre outros, para
remuneração da entidade desportiva da modalidade
futebol que ceder os direitos de uso de suas denomina
ções, marcas ou símbolos para divulgação e execução
do concurso de prognóstico. As receitas auferidas pelas
entidades desportivas deverão ser útilizadas primeira
mente para liquidação de seus débitos com a União,
que poderão inclusive ser parcelados hàforma do Pro
jeto de Lei. Dessa forma, tanto as propostas quanto
as emendas apresentadas mostram-se compatíveis e
adequadas brçamentáriae fin?nceiramente, tendo em
vista criarem receitas e assegurarem a adimplência
das ehtidades desportivas.

Passamos, então, à análise do méritoda ma
téria.

O Projeto de Lei nº 5.524, de 2005, visa, na ver
dade, proporcionar uma nova realidade ao futebol pro
fissional. Para isso institui auxílio financeiro às entida
des desportivas da modalidade futebol, possibilitando
que regularizem seus débitos com a Fazenda Pública,
o Inss.e o Fgts. Como visto,edseProjeto decorre da
apreséntaç~opelo ilustre' Deputado Pedro Canedo de
Projeto de Lei de Conversão ~à Medida Provisória nº
249, de200S.

No aspecto tributário esta medida traz grandes
avarwos do ponto de vista fiscal, pois cria mecanismos
que tomam~iável o recolhimento de créditos tributários
de difíbl rec~peração.A maior parte da receita do con
cursotc=l'á co/rno.destino fin~1 <> p'rérnio, órgãos da admi
nistração pública ou a quitação de débitos tributários.

5ntenclerhosque toda for.ma de aumento da ar
recadaçãOfederal ..que nãb impliqüeem renúncia de
outras receitas ou. em particif:iaçao compulsória do
cidadão no pagamento deinóvds tributos ou contribui
ções'émeritória: Mais importahte do que alterações
na legislação para onerar aindaimais a população que
pagá.imposto é criar mecanismos que possibilitem o
efetiyo recolhimento dos créditos tributários não pa
gos à' União.

Ademais, como bem demonstrado na Justificati
va anexaao texto da proposição em análise, é dever
constitucional do Estado "fomentar práticas desportivas
formais e não formais, como direito de cada um". De
forma que, além de estimular o aumento de receitas pú-
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blicas, o presente Projeto contribui com o cumprimento
da missão do Estado na esfera esportiva. Com efeito,
desempenham, nesse sentido, as entidades desporti
vas da modalidade futebol, importante papel.

Quanto ao Projeto de Lei nº 5.541 , apresentado
pelo Poder Executivo, entendemos que, apesar do gran
de avanço que representa para a matéria, o texto do PL
nº 5.524 é mais abrangente e adequado à finalidade
pretendida pela instituição do concurso em análise. Ea
proposição apresentada pelo Deputado Pedro Canedo,
sem dúvida, um aperfeiçoamento desta, decorrente da
apreciação de diversas sugestões de parlamentares
que muito contribuíram para melhorar o trabalho.

Contudo, concluímos que podemos sugerir algu
mas alterações para aproximar ainda mais a proposição
do ilustre parlamentar á realidade dos clubes de fute
bol do País, visando tornar o dispositivo mais efetivo
e exeqüível. Não obstante o Projeto proporcionar aos
clubes condições favoráveis para pagamento de seus
débitos, entendemos existirem alguns dispositivos em
seu texto que podem inviabilizar a adesão das entida
des desportivas ao concurso.

Forçoso constatar que o Projeto, originado da
revogada Medida Provisória nº249, configura excep
cionalidade fiscal aberta às entidades desportivas da
modalidade futebol para que regularizarem suas situ
ações fiscais, evitando a execução de medidas mais
severas pela Fazenda Pública. Medidas que podem,
inclusive, acarretar aos clubes de futebol - indepen
dentemente de sua forma societária - o encerramento
de suas atividades. Por isso, devemos garantir o cum
primento dos objetivos pretendidos pelo concurso de
prognósticos instituído, impedindo que a proposta não
tenha seus efeitos limitados, ou até anulados, por exi
gências de improvável adimplência.

Cumpre-nos, porém, oferecer soluções para todo
o setor, e não apenas para os clubes, em que pese sua
dramática situação financeira. Em outras palavras, ao
lado do concurso e do parcelamento fiscal proposto,
é imperioso que se apresentem medidas que tenham
por objetivos profissionalizar a gestão do futebol e
impor regras mais rígidas quanto à responsabilidade
dos dirigentes frente aos sócios e torcedores destas
entidades. Sem a introdução de novas práticas admi
nistrativas, qualquer sistema de recuperação financei
ra será mero paliativo. Não superaria as causas que
geraram o atual estado de endividamento público do
futebol brasileiro.

Há, nessa linha, importantes emendas, apresen
tadas em plenário por ilustres colegas parlamentares,
que, em sua maioria, julgamos conveniente serem
acatadas.

Dessa forma, propomos substitutivo com alte
rações em alguns dispositivos do Projeto de Lei, que
especificamos a seguir.

De início, resolvemos acatar, total ou parcialmen
te, as sugestões expostas pelas emendas nº 1 a 4 e 6.
As quatro primeiras são assinadas pelos Deputados
Rodrigo Maia e Antônio Carlos Mendes Thame, Líder
do PFL e Vice-líder do PSDB, respectivamente, sendo
a última também subscrita pelo Deputado Silvio Torres.
Tais emendas visam estimular, de diferentes formas,
a gestão empresarial das atividades profissionais dos
clubes de futebol, por meio do presente concurso de
prognósticos. Avaliamos relevante e oportuna a matéria
proposta. Transformações como esta constitui, de fato,
importante passo para se alcançar regime profissional
e transparência na administração do futebol do País.

Cumpre frisar que, técnica e juridicamente, o
mérito da presente proposição não impõe qualquer
obrigatoriedade à adoção de forma empresarial. A
adesão ao parcelamento e ao concurso de prognóstico
ora instituídos é voluntária. Assim, as entidades que
tiverem suas atividades profissionais geridas por so
ciedade empresarial regularmente constituída poderá
aderir a parcelamento de até 180 prestações mensais.
As demais entidades ficam restritas a parcelamento
de até 120 prestações. Desse modo, institui-se me
canismo de incentivo a que seja adotado modelo de
gestão mais adequado ao perfil comercial que assume
o futebol profissional.

Com gerenciamento das atividades profissionais
por sociedades empresárias aumenta-se a fiscalização
sobre os atos de seus gestores, sujeita-se suas de
cisões à apreciação dos sócios, bem como dispomos
de mecanismos de responsabilização mais ágeis e
eficientes, caso seja constatada má gestão. Assim, ao
evitarmos a permanência de direções amadoras nos
clubes, tentamos garantir que não sejam desperdiça
das as importantes inovações propostas pelo Projeto
de Lei ora analisado.

Nesse sentido, nos inspiramos à figura da so
ciedade empresária desportiva, seguindo as valiosas
idéias contidas na proposição apresentada pelo nobre
Dep. Silvio Torres.

Também acolhemos, parcialmente, as mudan
ças propostas.

Já as emendas nº 8, 10, 12 e 13 foram incorpo
radas, total ou parcialmente, ao texto do Projeto de Lei
apresentado pelo Deputado Pedro Canedo. De sorte
que as mesmas, naturalmente, foram acatadas no
substitutivo, pois mantivemos a parte do texto original
a elas relacionada.

Alteramos, também, os prazos para adesão ao
concurso e de formalização do pedido de parcelamen-
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to. Pelo texto do substitutivo, enquanto o concurso de
prognósticos nüo tiver funcionamento, as entidades
que aderirem ao parcelamento pagarão parcela sim
bólica de R$5.000,00.

Os debates e discussões sobre a adoção de re
gime empresarial resultaram em valorosos estudos so
bre os aspectos fiscais resultantes de tal modificação
societária. Importantes representantes de clubes de
futebol têm assHverado que a mudança de associação
civil para empresa ensejaria a alteração do regime be
neficiado de contribuição para a seguridade social- 5%
sobre a receita operacional-, impondo o recolhimento
de contribuiçãode 27,2% sobre a folha de salários. Pro
vocaria, também, o afastamento de isenções e outros
benefícios de que gozam as assoCiações.

Apesar dos relevantes argumentos veiculados
pela imprensa que demonstram não haver, neste caso,
efetivo aumento na carga tributária do futebol profis
sional, .preferimos· adotar postura pragmática, com o
objetivo de superar, no seiodeste projeto, os supostos
obstáculos de natureza tributária.

Nesse sêlntido, estendeu-se expressamente, o
alegado regime fiscal beneficiado de que gozariam
apenas as asst,ci~ções para alcançar também as en
tidadesdesportlivásconstituídélssegundó um dos tipos
regulados nOs ElrtS.1.039·a 1.d92da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 - Código Civil. No caso de al
guns tributos (PIS, COFINS, imposto de renda e con
tribuição social sobre () lucro), a extensão é provisória,
prevalecendo por apenas 5 anos.

A adoção,déregirTlEi~diferenciadopara as empre
sas do futebo I nãoellcontra'-'- cumpre observar - óbice
no principio dai isonomia tributária..É do conhecimen
to de todos quea legislaçab tributáriaéstá repleta de
exemplos desis1tematicaslfiscais específicas, instituídas
em razão do ~et()t.Noque·serefere às contribuições
para aseguridades6eiarpagas pelos empregadores,
a Constituição é,ádelTlais, ;expressa em admitir tais
diferenças emr,azãodaatividade exercida (art. 195, §
9º). O texto constituciona.l não veda tratamento discri
minatório entreémpresas. Ao contrário, estimulá, de
modo que osd~sigüai~tenham tratamento desigual
na proporção dleslJa desigualdade. Não Iiá mbtivo,
portanto, para qúeáa.tividade desportiva, a exemplo
de outros setores da economia, não possam gozar,
ainda que por tempo determinado, de benefícios es
pecíficos.

Diante do exposto, somos pela compatibilidade
e pela adequação orçamentária e financeira dos Pro
jetos de Lei nº 5.524, de 2005, e nº 5.541, de 2005,
e das emendas apresentadas em plenário. No mérito,
somos pela aprovação dos Projetos de Lei nº 5.524,
de 2005, e nº 5.S41, de 20d5, na forma do substitutivo

apresentado, e pela aprovação, total ou parcial, das
emendas acima aludidas, também na forma do subs
titutivo, rejeitando as demais.

Sala da Comissão, de de 2005. - Deputado
Moreira Franco, Relator.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 5.524, DE 2005

Dispõe sobre a instituição de concurso
de prognóstico destinado ao desenvolvi
mento da prática desportiva, a participação
de entidades desportivas da modalidade
futebol nesse concurso, o parcelamento
de débitos tributários e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado

a instituir concurso de pmgnóstico específico sobre o
resultado de sorteio de números ou símbolos, regido
pelo Decreto-Lei nº 204,. de 27 de fevereiro de 1967.

§ 1º O concurso de prognóstico de que trata o
caput será autorizado pelo: Ministério da Fazenda e
executado pela Ca'ixa Econ6mica Federal.

§ 2º Poderá participaI" do: concurso de prognós
tico a entidade desportiva da modalidade futebol que,
cumulativamente:·· !

I - ceder os direitos de uso de sua de
nominação, marca, :emblema, hino ou de seus
símbolospara divulgação e execução do con
curso;

11- atender ads demais requisitos e con
diçõesestabelecidO's nesta Lei e em regula
mento.

Art. 2º O totardos recursos arrecadados com a
realização do conctlrso de que trata o art. 1º desta Lei
terá exclusivamente a seguinte destinação:

I -quarenta ~ seis por cento, para o va
lor do prêmio;

11 '-'- vinte e cinco por cento, para remu
neração das entidades desportiva~ da moda
lidade futebol que cederem os direitos de uso
de suas denominações, marcas, emblemas,
hinos ou de seus símbolos para divulgação e
execução do concurso de prognóstico;

111- vinte por Gento, para o custeio e ma
nutenção do serviço;

IV - três por cento, entregue diretamente
pela Caixa Econômica Federal ao Ministério do
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Esporte, para distribuição em parcelas iguais.
para os órgãos gestores de esportes dos Es
tados e do Distrito Federal;

V - três por cento, para o Fundo Peni
tenciário Nacional- FUNPEN, instituído pela
Lei Complementar nQ 79, de 7 de janeiro de
1994;

VI - um por cento, para o orçamento da
Seguridade Social; e,

VII - dois por cento, para atender aos fins
previstos no § 1Q do art. 56 da Lei nQ 9.615.
de 24 de março de 1998, com a redação dada
pela Lei nQ 10.264, de 16 de julho de 2001,
observado o disposto nos §§ 2Q a 5Q do cita
do artigo.

§ 1Q Sobre o total dos recursos destinados ao
prêmio a que se refere o inciso I do caput incidirá o
imposto sobre a renda, na forma prevista no art. 14 da
Lei nQ 4.506, de 30 de novembro de 1964.

§ 2Q O direito a resgate dos prêmios a que se
refere o inciso I do caput prescreve em noventa dias
contados da data de realização do sorteio.

§ 3Q OS recursos de premiação não procurados
dentro do prazo de prescrição serão destinados ao
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su
perior - FIES.

Art. 3Q A participação da entidade desportiva no
concurso de que trata o art. 1Q condiciona-se á cele
bração de instrumento instituído pela Caixa Econômica
Federal, do qual constará:

I - a adesão aos termos estabelecidos
nesta Lei e em regulamento;

11 - a autorização para a destinação, di
retamente pela Caixa Econômica Federal, da
importância da remuneração de que trata o
inciso II do art. 2Q para pagamento de débitos
junto aos órgãos e entidades credores a que
se refere o art. 4Q

;

111 - a cessão do direito de uso de sua
denominação, emblema, hino, marca ou de
seus símbolos durante o período estipulado no
instrumento de adesão de que trata o caput,
que não poderá ser inferior ao prazo máximo
de parcelamento fixado no art. 4Q

•

Art. 4Q As entidades desportivas poderão parcelar,
mediante comprovação da celebração do instrumento
de adesão a que se refere o art. 3Q

, seus débitos ven
cidos até 30 de setembro de 2005 junto á Secretaria
da Receita Previdenciária, ao Instituto Nacional do Se
guro Social- INSS, à Secretaria da Receita Federal, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, inclusive

os relativos às contribuições instituídas pela Lei Com
plementar nº 110, de 29 de junho de 2001.

§ 1º O parcelamento será pago:

I - em até 180 prestações mensais, caso
a entidade desportiva mantenha suas ativi
dades profissionais sujeitas integralmente à
administração de sociedade empresária re
gularmente constituída segundo um dos tipos
disciplinados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002-Código
Civil; e,

II - em até 120 prestações mensais nos
demais casos.

§ 2º No parcelamento a que se refere o caput,
serão observadas as normas especificas de cada ór
gão ou entidade, inclusive quanto aos critérios para
rescisão.

§ 3º No âmbito da Secretaria da Receita Federal
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o parce
lamento reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, não se aplicando o disposto no
§ 2º do art. 13 e no inciso I do art. 14 daquela Lei.

§ 4º O parcelamento de débitos relativos às con
tribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do pa
rágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, às contribuições instituídas a titulo de substi
tuição e ás contribuições devidas, por lei, a terceiros,
reger-se-à pelas disposições da referida Lei, não se
aplicando o disposto no § Iº do seu art. 38.

§ 5Q No período compreendido entre o mês da
formalização do pedido de parcelamento de que trata
o caput deste artigo e o mês de implantação do con
curso de prognóstico a entidade desportiva pagará a
cada órgão ou entidade credora prestação mensal no
valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 6º O valor de cada parcela será apurado pela
divisão do débito consolidado, deduzindo-se os reco
lhimentos de que trata § 5º, pela quantidade de me
ses remanescentes, conforme o prazo estabelecido
no caput deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se também
a débito não incluido no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS ou no parcelamento a ele alternativo,
de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e
no Parcelamento Especial - PAES, de que tratam os
arts. 1Q e 5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
sem prejuízo da permanência da entidade desportiva
nessas modalidades de parcelamento.

§ 8º Os saldos devedores dos débitos incluídos
em qualquer outra modalidade de parcelamento, inclu
sive no REFIS, ou no parcelamento a ele alternativo,
ou no PAES, poderão ser parcelados nas condições
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previstas neste artigo, desde que a entidade desporti
va manifeste sua desistência dessas modalidades de
parcelamento no prazo estabelecido no art. 10 para a
formalização do pedido de parcelamento.

§ 9º O parcelamento de que trata o caput apli
ca-se, inclusive, aos saldos devedores de débitos re
manescentes do REFIS, do parcelamento a ele alter
nativo e do PAES, nas hipóteses em que a entidade
desportiva tenha sido excluída dessas modalidades
de parcelamento.

§ 10. A entidade desportiva que aderir ao con
curso de prognóstico de que trata o art. 1ºpoderá, até
o término do prazo fixado no art. 10, regularizar sua
situação quanto às parcelas devidas ao REFIS, ao
parcelamento a ele alternativo e ao PAES, desde que
ainda não tenha sido formalmente excluída dessas
modalidades de parcelamento.

§ 11 ,A concessão do parcelamento de que trata
o caput independerá de apresentação de garantiasou
de arrolamento de bens, mantidos os gravames decor
rentes de medida cautelar fiscal e as garantias decor
rentes de débitostransferidbs de outras modalidades
de parcelamento e de execução fiscal.

Art. SQ A adesão de que trata o art. 3Qtornar-se
á definitiva somente mediante apresentação à Caixa
Econômica Fed'~ral, pela entidade desportiva, de cer
tidões negativas emitidas pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo INSS, pela Secretaria da Receita
Federal e pela Procuradoria':Geral da Fazenda Nacional,
bem como de Certificado de Regulé1ridad~do FGTS
- CRF emitido pelo lagente operador do·FGTS.

Parágrafo único. Os cOll1provantes de regulari
dade de que trata ocaputdeverão ser apresentados
em até trinta dias contados do término ddprazo fixa
do no art. 10.

Art. 6º Os valores da remuneração referida no in
ciso lido art. 2Qdestinados a cada entidade desportiva
serão depositados pela Caixa Ecohômica Federal em
contas especificas, cuja finalidade.será a quitação das
prestações do parcelamento de débitds de que trata o
art. 4Q, obedecendo a proporçãb domontante do débito
consolidado de cada órgão ou eht.idade credora.

§ 1º ()s dépósitos de quetfata o caput serão
efetuadosrriensalmente até o quinto dia 30 de setem
bro de 2005.

§ 2QO depósito, pela Caixa Econômica Federal,
da remuneração de que trata o inciso" do art. 2º,
diretamen1:é à t~ntidade desportiva em conta de li
vre mOVimentação, subordina-se à apresentação de
comprovantes de regularidade emitidos por todos os
órgãos e entidades referidos no art. 4º, que contem
plem, inclusive, a quitação dos parcelamentos de que
tratam Ocaput, o art. 7º ou qualquer outra modalidade

de parcelamento relativamente aos débitos vencidos
até o dia 30 de setembro de 200S.

§ 3º A entidade desportiva deverá renovar pe
rante a Caixa Econômica Federal os comprovantes de
regularidade de que trata o § 2º, antes de expirado o
prazo de sua validade, sob pena de bloqueio dos va
lores, na forma do art. 8Q.

§ 4º Para o cálculo da proporção a que se refere o
caput, a Secretaria da Receita Previdenciária, o INSS,
a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e o agente operador do FGTS
informarão à Caixa Econômica Federal o montante do
débito parcelado na forma do art. 4º e consolidado no
mês da implantação do concurso de prognóstico de
que trata o art. 1º.

§ 5º A quitação das prestações a que se refe
re o caput será efetuada mediante débito em conta
mantida na Caixa Econômica Federal, específica para
cada entidade desportiva·e individualizada por órgão
ou entidade credora doparcelamento, vedada a mo
vimentaçãocom finalidade diversa da quitação dos
parcelamentos de que tratam os arts. 4º e 7º.

§ 6ºNa:hipótese emqüe hão haja dívida parce
lada ria forma do art.4ºcÔni algum doscredores nele
referidOs, bs valores dequ~ trata o inciso 11 do art. 2º
serão:destin~aospela.Caixa Econômica Federal aos
demais credores, mediantérateio proporcional aos
respeCtivos rnontantesdé.débitos parcelados.

§7º Osválorésdéstinadós·pela Caixa Econômica
Federal na forma doca'put, em montante excedente
ao necessárici para aquita~ã(j dasprestações mensais
perante ~cadaórgãooh~rltld~de'çredora, serão utiliza
dos p~ra a amortizaç§o elas prestações vincendas até
a quitação integral dosparC~larY1entos.

§ 8º Nã :~ipótesé· aeos I..f~lórés destinados na for
ma do cápur'ser8m iosuficie?tes ,paraquitar integral
mentea ptestação:rnens~l;aient'idàdedesportiva ficará
responsávelporconipl~rTlehtar o I valor da prestação,
mediante depósito aser efetuado na conta a que se
refere o §,SQ até~datadeVenbimento da.prestação,
sob p~nàde re~pisãb',cloparcelam:ento,observadas as
normas espet:\fic:ásideê:a'daorgãp ou entidade.

§9ºAo finàldecadá,aribcivil, a Caixa Econômi
ca FeGleralrevisará aiph)~br~ão de que trata o caput,
medianteinformaçõesdos!Órgâds eentidades credores
quanto ao montante da dívida remanescente.

§ 10. A reviSão a quê se refere o § 9Qpoderá ser
solicitada à Caixa Econômica Federal pela entidade
despdrtiva ou pelos órgã0s e entidades credoras, a
qualquer momento.

Art. 7º Se a entidade desportiva não tiver parce
lamento ativo na forma do art. 4º e estiver incluída nos
Refis, no parcelamento aele alternativo ou no PAES,
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os valores a ela destinados, de acordo com o disposto
no inciso" do art. 2º, serão utilizados, nos termos do
art. 6º, na seguinte ordem:

I - para amortização da parcela mensal
devida aos Refis ou ao parcelamento a ele
alternativo, enquanto a entidade desportiva
permanecer incluída nestes programas de
parcelamento;

" - para amortização da parcela mensal
devida ao PAES, enquanto a entidade des
portiva permanecer incluída neste programa
de parcelamento, obedecida à proporção dos
montantes consolidados, na forma dos arts.
1º e 5º da Lei nº 10.684, de 2003, nos casos
em que a entidade não tiver optado pelo Refis,
nem pelo parcelamento a ele alternativo, tiver
sido excluída destes programas ou houver li
quidado o débito neles consolidados.

§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econô
mica Federal na forma dos incisos I e II do caput, em
montante excedente ao necessário para a quitação das
prestações mensais dos Refis, ou do parcelamento
a ele alternativo ou do PAES, serão utilizados para a
amortização do saldo devedor do débito consolidado
nas respectivas modalidades de parcelamento.

§ 2º Na hipótese de os valores destinados na
forma do caput serem insuficientes para quitar inte
gralmente a prestação mensal, a entidade desportiva
ficará responsável pelo recolhimento complementar
do valor da prestação.

Art. 8º A não apresentação dos comprovantes de
regularidade a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 6º
implicará bloqueio dos valores de que trata o inciso II
do art. 2º, em conta especifica, junto à Caixa Econô
mica Federal, desde que:

I - não exista parcelamento ativo, na
forma do art. 4º, com nenhum dos credores
nele referidos; e,

11 - a entidade desportiva não esteja in
cluída no Refis, ou no parcelamento a ele al
ternativo ou no PAES.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, não se
consideram parcelamentos ativos aqueles já quitados
ou rescindidos.

§ 2º O bloqueio será levantado mediante a apre
sentação dos comprovantes de regularidade referidos
no caput.

Art. 9º O prazo para celebração do instrumento
de adesão a que se refere o art. 3º será de 30 (trinta)
dias contados da data da publicação do regulamento
de que trata o art. 13.

Art. 10. O pedido de parcelamento a que se refere
o caput do art. 4º poderá ser formalizado no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data da publicação do
regulamento de que trata o art. 13.

Art. 11. A partir da realização do primeiro sor
teio, os valores da remuneração de que trata o inciso
" do art. 2º serão reservados pela Caixa Econômica
Federal para fins de destinação na forma estabeleci
da no art. 6º.

Art. 12. A Lei nº 10.522, de 2002, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. 13-A. O parcelamento dos débitos
decorrentes das contribuições sociais instituí
das pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº
110, de 29 de junho de 2001, será requerido
perante a Caixa Econômica Federal, aplican
do-se-Ihe o disposto nos arts. lO a 12, nos §§
1º e 2º do art. 13 e no art. 14 desta Lei.

§ 1º O valor da parcela será determinado
pela divisão do montante do débito consolida
do pelo número de parcelas.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste
artigo, o montante do débito será atualizado
e acrescido dos encargos previstos na Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e, se for o
caso, no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de ou
tubro de 1969.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda
poderá, nos limites do disposto neste artigo,
delegar competência para regulamentar e auto
rizar o parcelamento dos débitos não inscritos
em divida ativa da União.

§ 4º A concessão do parcelamento dos
débitos a que se refere este artigo, inscritos
em dívida ativa da União, compete privativa
mente á Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional." (NR)

Art. 13. Fica assegurado, por cinco anos contados
a partir da publicação desta Lei, o regime de que trata
o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, às entidades desportivas
da modalidade futebol, cujas atividades profissionais
sejam administradas por pessoa jurídica regularmente
constituída segundo um dos tipos regulados nos arts.
1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil.

Parágrafo único. Às entidades referidas no caput
. o

não se aplica o disposto no § 1º do art. 15 da Lei n-
9.532, de 1997.



"§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se
à associação desportiva que mantenha equipe
de futebol profissional, atividade econômica
organizada para a produção e circulação de
bens e serviços, e que se organize regular
mente segundo um dos tipos regulados nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil."

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, inclusive quanto aos critérios para participação
e adesão de entidades desportivas da modalidade
futebol e ao prazo para implantação do concurso de
prognóstico.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2005.
Deputado MOrE!ira Franco, Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência determina à Secretaria que imprima e dis
tribua em plenálrio cópias do parecer do nobre Depu
tado Moreira Franco.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Faço
uma consulta aos Srs. Deputados: há sobre a mesa
requerimento de adiamento da discussão. Creio que
objetiva o ganho de tempo. Se não houver nenhum
constrangimento, poderemos submetê-lo à votação.

Sr. Presidente, requeiro a VExa., nos termos
do art. 177, §1º, combinado com o art.117, X, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados o adia
mento da discussão, por 2 sessões do Projeto de Lei
nº 5.524, de 2005, que "Dispõe sobre a instituição de
concurso de prognóstico destinado ao desenvolvimen
to da prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse concurso,
o parcelamento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providências:'

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 2005. - Al
berto Goldman, Líder do PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALIBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, real
mente queremos ganhar tempo. Portanto, queremos
votar o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - É
regimental o seu anseio. Mas V.Exa. aceita votar o
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Art. 14. O § 11 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 requerimento antes da distribuição das cópias do pa-
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re- recer?
dação: O SR. ALBERTO GOLDMAN - Tudo bem. Des-

de que esperemos a chegada do avulso, não tenho
necessidade de pedir o adiamento. Estou esperando
chegar o material.

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acor
do com a orientação do partido navotação anterior.

O SR. ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme a orientação do partido nas votações ante
riores.

O SR. OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com a orientação do PMDB em todas as
votações ocorridas hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - E em
todas as que vierem. Conheço a coerência de V.Exa.

O SR..JOÃO BATISTA (PP - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, votei conforme a
orientação do partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
consignado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Se
guireia ordemdein'scrição para breves comunica
ções, para não perdermos tem'po e democratizarmos
o acesso àtribuna. .

A SRA.ALMERINDA DE 'CARVALHo - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SRPRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Tem
VExa. a pal.avra.·

A SRA.ALMERINDI\ DE CARVALHO (PMDB
- RJ.Pela brdem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, qUero Jazer um apelo a esta Casa. Há 8 anos
esperamos a votação da PEC que trata da regulamen
tação do tr?balho dos agentes comunitários de saúde.
Sou Presidl:mta.da :Comissão Especial, e o Deputado
Walter Pinheiro, o Relator.A PEC já foi aprovada pela
Comissão.

Não podemos mais sacrificar os agentes co
munitários de saúde, que têm vindo a esta Casa se
manalmente, na expectativa de que aprovemos este
projeto.

Apelo a esta Casa para que proporcione um Natal
mais tranqüilo à categoria, aprovando a proposta nesta
semana. Assim, eles voltarão para casa sabendo que
a vida deles será bem melhor.

Muito obrigada.
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o SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PDT - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me a orientação do partido na votação anterior.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme a
orientação do PT na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência encarece aos Srs. Deputados que é des
picienda a justificativa de voto, uma vez que esta vota
ção absolverá VExas. de eventuais ausências, desde
já justificadas.

O SR. NELSON TRAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. NELSON TRAD (PMDB - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero justi
ficar a minha ausência.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
justificada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V Exa. a palavra.

OSR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quan
tos Deputados registraram presença na Casa?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência informará VExa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - O
Deputado Moreira Franco quer fazer pequena retifica
ção em seu parecer.

Concederei a palavra a S.Exa. para só depois
distribuir cópia do texto com a alteração sugerida.

O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trata-se de pequena modifica
ção decorrente das negociações realizadas.

O § 1º do art. 6º estabelece que "os depósitos de
que trata o caput serão efetuados mensalmente até
o quinto dia 30 de setembro de 2005". Visivelmente a
redação está equivocada, em função da pressa com
que se fez o esforço de acomodar as propostas para
que pudéssemos votá-Ias.

A redação ficará da seguinte forma: "Os depósi
tos de que trata o caput serão efetuados mensalmen
te até o quinto dia do mês subseqüente à apuração
dos valores".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Com
a corrigenda feita pelo nobre Relator, Deputado Moreira
Franco, a Secretaria-Geral da Mesa distribuirá cópia
do parecer ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - In
formo ao nobre Deputado Alexandre Cardoso que o
registro das portarias aponta a presença de 455 Srs.
Deputados na Casa. Apenas 4 não chegaram ao ple
nário.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei conforme a orientação do meu partido na votação
anterior.

O SR. NEUTON LIMA (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também votei de acordo
com a orientação do meu partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
a presença na Casa dos participantes da XIII Plenária
Nacional dos Conselhos de Saúde, que distribui carta
aberta aos Parlamentares, para que venham a aprovar
a regulamentação da Emenda nº 29, sobre aumentos
progressivos dos recursos destinados à área de saúde
a cada crescimento do PIB.

Projeto de lei elaborado na XII Plenária Nacio
nal dos Conselhos de Saúde resultou em proposta
legislativa apresentada por alguns Deputados. Essa
proposta tramitou, foi aprovada nas Comissões Per
manentes desta Casa e está pronta para a votação
em plenário.

Na carta aberta, os participantes da Plenária pe
dem aos Líderes partidários que incluam a matéria na
Ordem do Dia, para ser aprovada.

Sr. Presidente, comungo nesse esforço concen
trado para ver aprovada hoje a PEC nº 7, de 2003,
que pacifica a situação dos agentes comunitários de
saúde, ou seja, estabelece segurança jurídica para
o exercício profissional e tira o arbítrio dos Prefeitos,
que muitas vezes usa a categoria em questões polí
tico-eleitorais. Os agentes têm papel fundamental na
assistência à saúde da população. Cerca de 100 mi
lhões de brasileiros são atendidos pelo Programa de
Agentes Comunitários de Saúde.

Hoje à tarde, Sr. Presidente, foi instalado o Fórum
do Artesanato Brasileiro pelo Ministério do Desenvolvi-

----------------------_..".'-
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mento, Indústria e Comércio Exterior. São 8,5 milhões os
brasileiros que vivem do artesanato, e isso representa
o montante de ~~8 bilhões de reais do nosso PIB.

É necessério articular a política nacional do ar
tesanato, ou seja, o Programa do Artesanato Brasilei
ro - PAB, com instrumento creditíCio, de capacitação,
de desenvolvimento tecnológico, bem como organi
zar os artesãos do Brasil. ° artesanato é diferente
de uma peça industrial que pode ser até perfeita es
teticamente, mas não tem cara. A peça artesanal tem
nela a criatividade do artesão. Então, para diferenciar
o artesanato da peça industrial, é importante definir o
trabalho do artesão.

Tramita nesta Casa projeto de lei de nossa au
toria que defin€~ o trabalho artesanal, a profissão de
artesão, numa política integrada à do artesanato bra
sileiro. É muito importante fomentar o artesanato para
fortalecê-lo. Para definir o artesanato é preciso saber
quem é o artesão.

Esse projeto de lei tem por base as principais
legislações de Portugal e Itália, países em que a ati
vidade artesanélldesempenha papel fundamental no
PIB e na geração de emprego e renda para milhões
de pessoas.

Queremos que no Brasilmulticultural, com muitas
nuanças regionais, etnias diferenciadas e artesanato
riquíssimo, a atividade seja fortalecida como instrumen
to de geração de emprego e renda, de valorização e
fortalecimento ela cultura brasileira.

A SRA.t~L1CE PORTUGAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pelá ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V.Exa. a palayra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero me somar às brasileiras e aos
brasileiros que neste momento defendem oreconheci
mento da atividé3.de laboral dos agentes comunitários
de saúde, do SE~U papel de condutores da saúde na
ponta do sistema, onde mora e vive a cidadania e onde
efetivamente milhares de mulheres é homens têm feito
esforço hercúleo para elevar o nível do atendimento à
saúde dapopUI(~ção.

Estarei aqUi empenhada na aprovação da Pro
posta de E!TIencla à Constituição nº 7, de 2003.

Sr. Presidente, quero também manifestar a mi
nha irrestrita s01idariedade à talentosa cantora baiana
Daniela Mercury, vítima de inaceitável discriminação
por parte dbs organizadores de concerto de Natal pro
movido pelo Vaticano no dia 3 de dezembro, em ceri
mônia de abertura do Ano Xaveriano, homenagem a
São Francisco Xavier.

° Concerto de Natal do Vaticano é uma forma
tradicional de arrecadar fundos para obras de carida
de e conta com a presença de dezenas de cardeais e
autoridades do Vaticano, além de ser transmitido pela
tevê italiana na véspera de Natal.

Daniela Mercury é artista de renome internacio
nal, cuja carreira é marcada por atitudes solidárias em
defesa de causas humanitárias tanto no Brasil quanto
no exterior, sempre vinculada a campanhas relacio
nadas com a educação e os direitos da infância e da
juventude. Tanto é assim que a cantora é embaixadora
do Programa UNAIDSe do UNICEF, da ONU, há 10
anos; da UNESCO, há 6 anos; alémde representante
do Instituto Ayrton Senna; irmã da SantaCasa de Mi
sericórdia; e membro doYoung Global Leaders.

. Recentemente, Daniela Mercuryfe? campanha
na Flóridasobre a proteção contra a AIDS, direciona.da
aos milhões de latinos que ali residem.

A cantdra Constava da lista. inic:ial de artistas
que parti~ipariam do showpromovido pelo Vaticano e
teve seu nome vetado sob a justificativa de que havia
participado de campanháde prevenção da AIDS no
carnaval pa~ado, ocasião em que defendeu o uso de
preservativos.

Posteriormente, o Pe. Giuseppe Bellucci, respon
sávelpelaôrganização do show, disse em entrevista
coletiva que "o Vaticano decidiu exCluIr Daniela Mercury
do elenco não por causa das convicções dela sobre
contraceptivos, embora 'eles não estejam de acordo
com os dalgreja Católica. Ela foiexcluída porque ha
via anunciado que, durante o concerto, promoveria
abertamente buso de preservativos para combater a
praga da Aids"; Na semana ante~ior, o mesmo padre
haviaàfirmado que o Vaticanodeddiu excluir Daniela
porque ela. pretendia. entregaraoPapa um preserva
tivo dentro de um livro.

[)ahiéla Mercury não apenas negou categorica
mentéque ptêt!:mdia promover o uso do preservativo
no Vaticano, como também lamentou que as justifi
cativas apr~sentadaspelos organizadores do show
para vet~r o seu nome tenham como pressupostos
declara.ções que ela jamais deu. A cantora lamenta a
decisão, ma.s afirma que tem o direito de discordar da
oposição da. I~reja Católica ao uso de méfodos anti
concepcionais.

Não pretendo polemizar sobre as concepções
da Igreja Católica em relação aos métodos de con
tracepção ou de prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis. Considero, porém, que a atitude dos
organizadores do show de Natal do Vaticano foi de
profunda descortesia, além de ofensiva, discrimina
tória e arbitrária, vez que justificada com base em
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suposições absurdas, prontamente negadas por Da
niela Mercury.

Os organizadores do show de Natal do Vaticano
podem até discordar das opiniões de Daniela Mercury
em relação ao uso de preservativos, mas não têm o di
reito de levantar dúvidas sobre o seu profissionalismo,
sobre o seu engajamento em prol de causas justas e
sobre o seu comportamento perante os convidados
e o público.

Em toda a sua brilhante carreira, cantora de su
cesso nacional e internacional, Daniela Mercury sem
pre tratou o público com profundo respeito e esmerado
profissionalismo. Tanto é verdade que o próprio Presi
dente da CNBB, D. Geraldo Majella Agnelo, considerou
muito triste que uma pessoa com a expressividade de
Daniela Mercury tenha sido exposta à opinião públi
ca como alguém que não saberia como se comportar
num evento como o da Santa Sé. Ele se disse muito
entristecido com o que houve porque admira em Da
niela a sua capacidade e a sua arte e pensa que ela
pode ter sido vítima de inverdades que se levantaram
para colocá-Ia diametralmente em confronto com a
autoridade do Papa.

Ao manifestar a minha solidariedade a Daniela
Mercury, quero enaltecer as declarações sensatas
de D. Geraldo Majella Agnelo e o ato de desagravo à
cantora baiana promovido pelo Ministério da Saúde,
quando lhe foi conferido diploma no qual ela é citada
como "exemplo de coragem e colaboração na preven
ção da AIDS".

O veto à participação de Daniela Mercury no
Concerto de Natal do Vaticano só serviu para diminuir
o brilhantismo do evento e para mostrar que ela, além
de talentosa artista, reconhecida internacionalmente, é
cidadã que sabe utilizar a projeção de seu nome para
defender causas justas.

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, votei conforme a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Deputado Alexandre Santos, está consignado o seu
voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Babá.

O SR. BABÁ (PSOL - PA. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho mais uma vez a esta tribuna apelar para a

sensibilidade dos Srs. Parlamentares. Precisamos aca
bar com o drama de centenas de milhares de agentes
comunitários de saúde, categoria hoje representada
nas galerias deste plenário.

Já me pronunciei outras vezes sobre a situação
dessas companheiras e desses companheiros que já
salvaram talvez milhões de vidas, prestando assis
tência médica preventiva de casa em casa por este
País afora. Eles estão totalmente abandonados, sem
segurança alguma, ao sabor da boa vontade de cada
Prefeito. Depois das eleições, eles são perseguidos e
ameaçados de perder o emprego.

Não podemos ficar inertes diante dessa situação.
Muitos deles são profissionais há mais de 15 anos.
Não podem continuar aguardando nem têm recur
sos suficientes para vir a Brasília ou rodar o Brasil de
Norte a Sul num trabalho hercúleo para ver aprovado
esse projeto.

A posição do Partido Socialismo e Liberdade é
de defesa intransigente da aprovação imediata desse
projeto que tanto interessa não só a esses compa
nheiros trabalhadores, mas também e principalmente
a milhares de famílias brasileiras por eles atendidas
no Acre, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Rio de
Janeiro etc.

Companheiros, tenham certeza de que aprova
remos esse projeto, dos mais urgentes da pauta de
votações desta Casa.

Sr. Presidente, há outros companheiros fazendo
justo protesto nos corredores da Casa para ver aprova
da a destinação de verbas para a área de saúde. Numa
outra oportunidade, discutiremos melhor a matéria.
Municípios. Estados e o Governo Federal precisam se
obrigar efetivamente com a saúde pública deste País,
que está um caos.

Companheiros agentes comunitários de saúde,
contem com o apoio do PSOL para a aprovação, ainda
hoje, desse projeto que tanto interessa ao País.

O SR. PAULO BAUER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO BAUER (PSDB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. NÉLlO DIAS (PP - RN. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme a
orientação do meu partido na votação anterior.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
V. Exa. a palavra.

_______________________________--- .~!--~.I'~\-
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o SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, inicialmente quero cumprimentar os
agentes comunitários de saúde, mobilizados no Brasil
inteiro para ver regulamentada a sua atividade.

Há algum tempo tentamos nesta Casa aprovar
essa regulamentação, e a data de hoje é apropriada
porque vamos \lotar também proposta de emenda à
Constituição muito importante, a que determina que
Municípios, Estados e União tenham obrigações con
cretas em relaçi3.o à saúde pública, definindo a partici
pação de cada ente da Federação no bolo dos recursos
da área de saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo
agora a prestar homenagem à Universidade Federal
do Ceará pelo transcurso do cinqüentenário de criação
do Curso de Engenharia.

Conta a moderna fábula que um certo profissio
nal recebera a incumbência de verificar uma pane num
computador catiíssimo, desses mais refinados produ
tos da terceira r;evolução tecnológica, que a cada dia
se supera. Em poucos minutos de trabalho, apertan
do apenas umparaflJso, resolveu o problemR O dono
reclamou do elévado custo do serviço: 'Mil reais para
apertar um parafuso?" No dia seguinte, recebeu a nota
do conserto: "A,'pertar um parafuso: 1 rea/;saber qual
parafuso apertar: R$999,OO':

Anossa criatividade, que segue muito além do
conhecimento\lulgar, gera hoje complexos sistemas
tecnológicos. Toda a simplicidade do episódio nos
conduz ao valor simbólico de imenso potencial do co
nhecimento na resolução dos problemas, dos mais
corriqueiros aos mais complexos, da estruturação' de
um edifício à edificação de um país; a trajetória dos
centros de excelência 'que asseguram lugar de desta
que ao Brasil no concerto das nações qué produzem
tecnologia a pal1ir das pesquisas e dos experimentos
dos seus gênio~;.

Nesses 50 anos da Escola de Engenharia da
Universidade do Ceará (EEUC), inúmeros fatos nos
aproximam gradualmente do atual Centro deTecnolo
gia da Universidade Federal do Ceará. Das primeiras
descobertas ao advento do biodiesel, um vertiginóso
desenvolvimento tecnológico tornou anacrônica a "ré
gua de cálculo" ainda usada em 1973. Das reminis
cências de uma velha casa residencial situada à Ave
nida Francisco Sá, 1664, nas proximidades da Praça
Fernandes Vieira, conhecida também como Praça do
Liceu, conservou-se a lembrança das adaptações fí
sicas da antiga construção e da boa vontade dos que
apostaram no pioneirismo de uma instituição de ensino
que construiu seu sucesso.

Naquela época, após a crise que culminou com o
suicídio de Getúlio Vargas, o Brasil já enfrentava inten
samente a encruzilhada entre a submissão, inclusive
tecnológica, às potências do centro econômico mundial,
e o caminho de um projeto nacional de desenvolvimen
to em um país independente e soberano.

O ano de 1954 culminou com desfecho golpista
articulado por Carlos Lacerda, enquanto presença mais
visível e ostensiva do Conservadorismo entreguista
que Vargas qualificou como "forças ocultas" em sua
carta-testamento.

No ano de 1955, a ação preventiva do Ministro
da Guerra, Marechal Henrique Teixeira LoU, assegurou
a futura posse do Presidente eleito, Juscelino Kubits
chek, antecedido pelo Vice-Presidente do Senado, Ne
reu Ramos, e pela fuga do PresidehteCarlos Luz, de
Lacerda e de vários Ministros no cruzador Tamandaré,
ancorado na Baía de Guanabara,. que partiu fustigado
pelo fogo dos canhões.

O ano de 1956 veio com a posse de.JK e o de
sembarque de' Fidel Castro e de Ernesto Che Guevara
com 72 homens, em Cuba e na Sierra Maestra.

Nessa cónjunturade ebulição,oembrionário
Curso de Engenharia, que surgiu e passou a perten
cer à Universidade Federal do Ceará no ano de sua
criação, numpercurso de janeiro a dezembro de 1955,
dava seus primeiros passos. Nascé juht~mente com
o Cinema Novo de Rio,40 Graus, de Nélson Pereira
dos Santos, e comGrandes Seftôes: Vereâasi de João
Guima'rães Rosa.' ..

No início, eram 50 vagas preenchiaas pelo cri
tério seletivo, sem que houvesse a nec'essidade do
preenchimento compulsório. No primei~o vestibular,
apenas 12 foram aprovados; a segunda turma, em
1957, teve 17 alunos.

Esses primeiros alunos fundaram o Diretório Aca
dêmico Walter Bezerra de Sá (homenagem ao Depu
tado autor da lei que criou a Escola de Engenharia),
entidade que teV~ como seus primeiros presidentes
Cezar Aziz Ary eSigefrédo Diógenes Pinh~iro.Também
instituíram o Código de Honra e inauguraram a Asso
cié:\ção Atlética (JxAEE),nosanos de 1956 e 1957. Em
1958, a escola transferiu-se para Benfica, passando
a funcionar riá esquina d~savenidasdaUniversidade
com a 13 de Maio.

A dedicação aos estudos marcou a postura dos
alunos nos primeiros tempos. O Código de Honra
inspirou o lema Nós Não Colamos, afixado nas salas
de aula onde as provas aconteciam sem fiscalização.
Essa postura de afirmação levou até mesmo à greve,
em 1960, pela rejeição, por transferência de alunos de
outras escolas consideradas inferiores, em especial
dos que já tivessem obtido reprovação nos exames
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da Escola de Engenharia. Nos primeiros anos da dé
cada, quem contava com pesada máquina de calcu
lar Facit, movimentada 110r manivela, era tido como
privilegiado.

Os futuros engenheiros participaram da funda
ção do Clube do Estudante Universitário (CEU), que
teve a sua primeira sede numa casa da Rua Senador
Pompeu com Meton de Alencar, na Praça Clóvis Bevi
láqua, onde uma tertúlia dançante animava as noites
das sextas-feiras.

O advento do regime militar transtornou a tran
qüila fisionomia desses "anos dourados", desdobran
do o permanente conflito que se arrasta até os dias
atuais. Naquele ano de 1964 fora criada a Escola de
Arquitetura e Urbanismo da UFC, que teve as ativida
des letivas iniciadas em 1965, no mesmo ano em que
nasce a graduação em Engenharia Química.

Entretanto, como relembra Carlos Augusto Di
ógenes Pinheiro, engenheiro civil da turma de 1968
pela Escola de Engenharia, as coisas se complicam
para os futuros engenheiros: "Naquela conjuntura, o
golpe militar, em abril de 64, representou uma solução
de ruptura conservadora da normalidade constitucio
nal e iniciou um longo e violento rito de duas décadas
de repressão política e de violação às liberdades de
mocráticas".

Naquele período, as entidades estudantis - en
tre as quais o Diretório da Engenharia sofreram os
tensivas intervenções e posteriormente foram postas
na ilegalidade, suas lideranças presas e perseguidas.
Essa luta apontava, já naquela época, o caminho que
nos levaria, 20 anos após, à Campanha Diretas-Já e
à vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral como
candidato à Presidência da República, encerrando o
ciclo obscurantista da intervenção militar.

Os anos de 1964 e 1965 foram de rearticulação,
sustentada por lutas bem específicas no âmbito de
cada faculdade. Na Escola de Engenharia, as ações
se voltavam para o concurso de professores, o apare
lhamento e a montagem de laboratórios e por melhores
condições de ensino. Assim como outros episódios, foi
marcante a passeata pela simples instalação de bebe
douros. A vitória nas pequenas reivindicações revelava
aos estudantes o potencial de sua organização, união
e mobilização.

O Curso de Engenharia Mecânica foi regulamenta
do em 1966, ano em que se formavam seus 9 primeiros
alunos. No ano seguinte, destaca-se a presença de 5
ex-alunos e ex-professores da Escola de Engenharia
entre os ex-Prefeitos de Fortaleza; e, no período de
1967 a 1970. a gestão de José Walter Barbosa Caval
cante. Em 1969, forma-se o primeiro Doutor (Ph.D) do
Centro de Tecnologia: José carneiro de Andrade.

As tradicionais "passeatas de calouros" desper
tavam o interesse da população no centro da cidade.
Nos dias precedentes, os estudantes se concentravam
na Escola de Engenharia, em seu Diretório Acadêmico,
produzindo cartazes e faixas, exercitando a criativida
de para driblar o veto dos censores que revistavam o
material. Nelas se registravam a irreverência e o pro
testo dos estudantes em sintonia com o espírito de
independência e de crítica dos fortalezenses, oriundo
das grandes lutas da nossa história e, em especial, da
revolta popular que, em 1912, apeou Nogueira Acioli
da Presidência da Província, com desdobramentos
em todas as lutas políticas nacionais e locais do sé
culo XX.

Por sua tradição de luta, que fez de Fortaleza a
Capital de esquerda, o povo entendia bem a mensagem
quando os estudantes desfilavam com esparadrapo na
boca e com faixas do tipo: "Pedimos à Polícia para não
atrapalhar a nossa manifestação". Assim, as reivindica
ções por mais verbas para a universidade e a crítica ao
regime militar eram assimiladas pela população.

Recorda Diógenes: "Os calouros da Engenha
ria ficavam plenos de felicidade, orgulhosos de sua
oportuna inserção na universidade e num curso que
alimentava um futuro promissor. A carência de profis
sionais especializados era significativa e a nossa única
Escola de Engenharia, no Ceará, tinha apenas uma
década de existência, liberando poucos profissionais
para o mercado. Naquelas passeatas 'as cabeças ras
padas' eram aplaudidas, os comentários sobre o seu
sucesso eram estendidos aos finais de semana nas
praias, festas e bares".

Em 1968, a participação de estudantes de En
genharia nas manifestações públicas, já em fase de
avançada politização, era bastante significativa. Antes
e após as passeatas, os estudantes sempre estavam
nas salas de aula, trocando opiniões sobre os fatos
e os rumos do movimento estudantil. Tinham orgulho
do seu curso e da futura profissão, que exigia eleva
do aprendizado técnico e de grande relevância para o
desenvolvimento do País e da melhoria das condições
de vida da população.

Os estudantes viviam sobretudo dentro da escola,
e não só durante as aulas: as salas estavam sempre
ocupadas pelos alunos. com os seus NTI (trabalho in
dividuai) ou preparando-se para os chamados NPC e
NEF (provas mensais e finais). Apenas em 1971 surge
o primeiro microcomputador, o MCS-4, da Intel, com 8
quilobytes (Kbytes) de memória.

A partir de 1973, com a Reforma Universitária,
foi criado o atual Centro de Tecnologia, transferindo-se
as atividades de Ciências Exatas e Tecnologia para o
campus do PICI.

-----------------------------_._----."
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Nos mais difíceis momentos, os estudantes tinham
também (além das atividades estudantis, passeatas e
protestos, e dos estudos intensivos) os momentos de
cultura, de lazer e festas. Uma das iniciativas mais pres
tigiadas, à época, foi a criação, pelo DCE, do GRUTA
(Grupo Universiltário de Teatro e Artes), que realizou
inúmeras apresentações no Teatro Universitário, em fa
culdades e no interior do Estado. Na segunda quinzena
de outubro a ESGola de Engenharia parava tudo, com
o início da Semana dos Jogos Universitários, evento
qUe mobilizava a universidade e envolvia a sociedade
e os clubes sociais, a exemplo do Náutico, Líbano e
Maguari. Mas lá no CEU, ainda em 1971, aconteceu
também o debate entre o Bispo D. Antônio Fragoso,
de Crateús, e o Reitor Leite, da UFC.

Os professores e estudantes de Engenharia ofe
receram orgulhosamente a sua contribuição aos de
safios de todas as épocas, aos avanços científicos e
tecnológicos e à formação da cohsciência democrática
hoje existente na sociedade. A Escola de Engenharia
da UFC se orgulha, nos seus 50 anos, da formaç'ão
de engenheiros, nas diversas especialidades, que se
destacam pela capacidade e pelo talento no desem
penho de suas funções nasesfera~públicéie privada,
contribuindo para o enfrentámento e a superação dos
desafios da atualidade: colocar ô Br1:l.sil diante de novo
projeto, no rumo da soberania, do de~envolvimento com
a valorização do trabalho, da ampli~çâoe da consoli
dação da demQ(~raciae dajustiçasocial.

Hoje, às 1Hh (no Audit6rioProt: Cândido Pamplo
na, bloco 712, do Campus d9 piei); a Medalha E~ge
nheiro Paulo de Fr?ntin será '~ntregue a 10 ex-profes
sores: Alexandre Túlio Vieira Diógenes; AraciTavares
de Andrade Trisltão (primeira ,engerlhelra e professora
formada no Ceará); Hugo Alpâf:lta~a Mota;. HUrJ:lb~rto
Santana; José Carneiro de Ahdrad~'; Jbsé LinsAlbu-

. d .-:'" .. ,,' ,'", .

querque; Luís Emane de Carvâlho;MlltonFerreirade
Souza (perseguido político e demitido da UFC pela
ditadura, que se récUsou,areto!rnar após () fim'd6re
gime militar); Vicente Cavalcanf'e FlaJho; 8Vitente de
Paulo'Pereira Barbosa Vieira.

Será lançado' também' olivro Memórias: Cinqüen
tenário da Escola de Engenharia, qUê resgata os 50
anos daEngenha~ia,organizado pelo Prof. João Ban
deira e que registra; em fotos e textos, a história da
Escola até os dias atuais.

Enfim, na próxima sexta-feira, dia 9 de dezem
bro, com um baile de congraçamento no Náutico Atlé
tico Cearense, 'encerram-se as comemorações pelo
transcurso dos SOanos da Escola de Engenharia da
Universidade Federal do Ceará.

Viva a nossa Escola de Engenharia!

Vivam seus professores, estudantes e funcioná
rios de todos os tempos!

Era o que tinha a dizer.
O SR. GIACOBO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)-Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. GIACOBO (PL - PRo Pela ordem. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nenô) - Esta
Presidência informa aos 51'S. Deputados que, já havendo
sido distribuída cópia do parecer doDeputado Moreira
Franco, podemos votar o requerimento do PSDB, de
adiamento da discussão:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos
do art. 177, § 1º, combinado com o art. 117, X, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados o adia
mento da: discussão, por 2 sessões do Projeto de Lei
nº 5.524, de 2005, que "Dispõe sobre a instituição de
concursode prognóstico destinado ao desenvolvimen
to da prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade fu~ebol nesse concurso,
o parcelâ-mento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providências:'

Sala dás Sessões, 7 de Dezembro de 2005. - Al
berto Goldinan; Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo apalavraàonobre Deputado Beto Albuquerque,
para.! encam,n0<;ir9Rntrfl.~iamente· à matéria.

O,SR:BETOALBUOUEROUE (PSB - RS. Sem
revisã6do orâd0r.)~Sr. Presidente, encaminho a vota
ção contrar'iamebtêaO'fequerimento de adiamento da
discussão dar'nátéria porque é importante e foi exaus
tivaménteaisc~tid~',.sobt()dosos ângulos e com todas
as partes.pouyasi1dúvidas persistem.

Na verdade; estão confundindo regras do Esta
tuto do Desporto.com <> .. mérito do projeto, que quer
simpl~sl11entesanearas contas dos clubes de futebol
do País, que empregam peSsoas e mexem com a pai
xão dos brasileiros;

Portanto, adiar a discussão significa enterrar
a possibiiidad~.que temos neste ano de elaborar lei
moderna que ajudará os clubes de futebol brasileiros
a sanear suas contas e ficar em boas condições fi
nanceiras.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nenê) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman,
para encaminhar a favor da matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebemos nes
te momento o parecer com mais de 20 páginas, que
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conclui pelo substitutivo. É humanamente impossível
avaliar substitutivo com dezenas de artigos sem o
tempo suficiente.

Quero chamar a atenção para o fato. Já vimos
várias vezes nesta Casa que, quando se passa por
cima da Minoria como um trator. a matéria empaca no
Senado. onde é modificada totalmente.

Estamos no final do ano e não vai haver mais
tempo para a votação desta matéria. Se pudéssemos
chegar a um texto comum, certamente teríamos facili
dade de encaminhar a sua aprovação no Senado.

De qualquer forma. é impossível a análise deste
texto sem o adiamento da discussão por, pelo menos,
1 sessão. Trata-se de matéria complexa, com a qual,
em princípio, não estamos de acordo. Entendemos que
isso é um escândalo. Quero lembrar a V.Exa. que todos
os Municípios do Brasil, quando estão inadimplentes,
não podem receber dinheiro. Se tiverem 1 tostão de
dívida com o INSS, não podem assinar nenhum con
vênio, seja para atendimento à saúde da população,
seja para a assistência social, seja para educação,
seja para o que for.

A nossa legislação não permite que as Prefei
turas devedoras assinem convênios. mas queremos
aqui resolver os problemas financeiros dos clubes de
futebol. A partir do momento em que fizerem o acordo.
estarão liberados, sem sabermos se vão pagar. se o
dinheiro que entrar de fato vai cobrir as dívidas. Não
sabemos se vão continuar pagando o que devem daqui
em adiante. A experiência provavelmente vai mostrar
que vão continuar devedores.

Portanto, é importante o adiamento da discus-
são.

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Pas

sa-se à discussão da matéria.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Silvio Torres,

que falará contrariamente à matéria.
O SR. SILVIOTORRES (PSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Timemania foi proposta para salvar da falência vários
clubes de futebol brasileiros. Conheço a situação de
muitos deles e sei que, como medida emergencial e
último recurso, a proposta talvez lhes dê gás e evite que
o futebol brasileiro sucumba de uma vez por todas, se
determinados clubes caírem na falência ou entrarem
em situação de insolvência.

Muitos clubes estão atolados em dívidas relativas
à arrecadação de tributos e trabalhistas e com forne
cedores, resultado de administrações desastrosas, um
misto de ineficiência e corrupção.

Sr. Presidente. esse não é problema novo. Ele não
começou há pouco tempo. É antigo e recorrente. Não
é a primeira vez que se editam medidas excepcionais
para salvar clubes de futebol à beira da falência. É fruto
de estrutura amadora, viciada e incapaz de encontrar
soluções para as crises.

É dever do Estado proteger o futebol brasileiro.
Por isso. acho que o Governo deveria ter tomado ini
ciativa. O futebol é patrimônio cultural do povo brasi
leiro. Ele não é propriedade de ninguém. A Seleção
Brasileira de Futebol não é propriedade da CBF. Os
clubes não são propriedade de seus dirigentes. Mas
protegê-los significa enfrentar com coragem os inte
resses financeiros, c1ubistas e políticos que impedem
as mudanças necessárias para a organização do fu
tebol brasileiro.

Infelizmente, Sr. Presidente, o atual Governo
cede às pressões e acaba sendo conivente com essa
estrutura, com o status quo.

O projeto da Timemania, se aprovado de acordo
com o parecer do esforçado Deputado Moreira Franco,
que fez de tudo para promover avanços em relação
ao projeto original. é prova definitiva de que se quer
mudança no futebol brasileiro. Não há como apoiá-lo
sem exigir contrapartidas que permitam o surgimento,
ou induzam a ele, de novo ambiente no desalentador
quadro do futebol do País.

Não estão em jogo os triunfos da Seleção Bra
sileira de Futebol e o até agora inesgotável estoque
de craques nacionais. Há muitas razões sociais, cultu
rais e econômicas para explicar esse fenômeno, mas
nenhuma delas passa pela competente gestão dos
cartolas que se eternizam nos clubes e nas entidades
desportivas. Fora do campo, o futebol brasileiro seria
uma tragédia.

Poderia falar por horas sobre os precários está
dios, sobre os árbitros mancomunados com quadrilhas,
sobre os jovens torcedores expostos ao crime e à vio
lência, sobre o êxodo dos jogadores para o exterior.
Poderia falar durante horas sobre a milionária festa
que a CBF promoveu na última segunda-feira, com
a presença de políticos, artistas e personalidades, e
que não mostrou a realidade do futebol brasileiro, ou
melhor, escondeu-a.

Posiciono-me contrariamente à matéria e deixo
que os destaques e as emendas que apresentei fa
lem sobre o que mais devemos fazer para evitar que
se consolide a estrutura que levou o futebol brasileiro
à atual situação.

--------------~-----_._,....__.~ .....~"'"
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Peço
a compreensão dos Srs. Deputados porque, à vista
do expressivo número de Deputados inscritos, vamos
cumprir o prazo de 3 minutos, quando o microfone será
desligado automaticamente.

O SR. PRIESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Para
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao
Deputado Fernando Coruja.

O SR. FEBNANDO CORUJA (PPS - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, nós, do PPS, discutimos amplamente essa
polêmica matéria, que envolve os times de futebol. A
polêmica se concentra no fato de se eles devem ou
não se transformar em empresas.

Há uma larga dívida desses times coma Previ
dência, e surgiu a idéia do Governo de fazer uma lo
teria para saldá-Ia.

Temos preocupação com o fato de que se repita
um processo dessa ordem e que no futuro dirigentes de
clubes novamente deixem essa dívida crescer, porque
o futebol brasilE~iro tem grandes dificuldades.

Em virtude disso, o partido decidiu liberar a ban
cada no projeto em si, mas vai indicar que se vote um
destaque para que apenas os clubes que se transfor
mem em empresas sejam beneficiados por esse tipo
de loteria.

Votarei favoravelmente à matéria, mas a banca
da, a seu tempo e hora, vai discutir a questão, e cada
um está liberado para votar comO quiser.

OSR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman,
que falará contrariamente à matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. da discussão nas
ce a luz. Estamos discutindo; muitos Deputados opina
ram e vários me :Iembraram situações dramáticas em
inúmeros lugares, porque ~ádívidas com o INSS, ou
com o Fisco, ou com as contribuições, eas entidades,
por uma razão ou outra, não podem fazer nenhuma
operação por causa dessas dívidas.

Uma empresa privada, por exemplo, que deve
o INSS não consegue certidão negativa, não pode
participar de licitação, não pode negociar com o Esta
do, não pode comprar 'e vender para órgãos públicos,
caracterizando muitas limitações. Isso vale para os
Municípios, qUE! ;têm grandes dificuldades. Às vezes
precisam receber uma ambulância, fundamental para
aquele Município, e não a recebe porque está em dí
vida com o INSS, tem uma pendência qualquer, não
comprovou determinado gasto no convênio.

Para todas as entidades a regra é rígida, mas, de
repente, para os clubes de futebol, não é uma exigên
cia a mais, ao contrário. Para eles vamos arrumar uma

loteria, enganar o povo, fazê-lo pensar que ao com
prar um bilhete, um número, jogar, ele tem a chance
de sair da miséria em que está. O cidadão pensa isso.
Infelizmente, essa é uma crendice popular, e já temos,
se não me engano, 7 ou 8 loterias no Brasil. Mais uma
loteria para resolver o quê? As outras dividem dinheiro
com hospitais, saúde, educação, nias a Timemania visa
resolver basicamente dívidas dos clubes profissionais
de futebol, que movimentam dezenas de milhões de
reais, que compram e vendem jogadores, transferem
nos para cá e para lá, que encontram às vezes um jo
gador de altíssimo nível, formado em seu próprio clube,
e realizam operação de alta lucratividade.

Esses clubes não pagam INSS, não pagam Im
posto de Renda porque não são empresas, mas insti
tuições. Queremos apenas transformáclas em empre
sas para que elas tenham a mesmaresponsabilidade
de qualquer outra, para que seu~ dirigéntes tenham
responsabilidade, limitações, já que vão receber di
nheiro por meio de uma lei, .de' uma imposição legal,
quecria·a loteria. Em vezdeficê.rem absolutamente
livres, queremos impor-lhes Obrigações.

. Esse projeto éum éscândalo;o Governo patrocina
um escândalo no Br~sil; mais um, dePois do Delúbio,
qualquer coisa vale!

Nossa posiçãdé favorável ao adiamento da ques-
tão.

Votamos contrariamente, 'Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Thomaz Nonô) - Para

discutir favoravelmente. à matéria, concedo a palavra
ao nobre Deputado Ricardo Berzoini. (Pausa.) .

Concedo apalavra ao Deputado Claudio Cajado.
S.Exa. dispõe de3mihutos. .

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.)-.Sr. Presidet:lte, Sras. e Srs. Depu
tados, assomo à:tribuna neste momento para interce
der em favor, como. Presidente tia. Frente Parlamentar
em Defesa da At,vidaâe Física,: do esporte, da dança,
das artes marCiais; da ioga ede diversas outras mo·
dalidades esportivasecultul'ai~.

Sem sombra de duvida, esse é um assunto muito
polêmico, porq\leenvolve.o quk se denomina chamar
de caixa preta dos clubes de futebol. Mas criar uma
loteria específica para o espo~te não é novidade. Já
existe a loteria esportiva, justamente um mecanismo
de apoio aos campeonatos de futebol no Brasil.

A Casa votou recenteme~te o parcelamento da
dívida do INSS das Prefeituras e de diversos outros
órgãos; não é justo, portanto, nãb darmos oportunidade
aos times de futebol de se soerguerem. Se os times
acabarem, teremos conseqüências graves. O futebol é
uma indústria de entreteniment(), que gera emprego e
renda. Por isso, entendo ser unia grande responsabili-
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dade da Casa enfrentar essa questão, oportunizar que
os times de futebol se reorganizem. parcelem e paguem
seus débitos. Não se está dando anistia a nenhum time
de futebol, que tem de quitar seus débitos.

Dentro dessa visão, é de bom alvitre dar-lhes
essa oportunidade, como temos feito com diversas ins
tituições que têm débitos com o INSS e outras dívidas
tributárias e fiscais. Daí porque entendo que não deva
ser adiada a discussão do projeto. deva ser enfrentada.
Como Presidente da Frente Parlamentar, declaro nosso
apoio, haja visto que envolve atividade física.

O esporte precisa ser priorizado. E uma parte dos
recursos gerados pela Timemania serão investidos em
atividades esportivas nas escolas, beneficiando milha
res de brasileiros que não têm acesso à atividade es
portiva que não seja pelo fomento do Poder Público.

Criada a Timemania, administrada pela Caixa
Econômica Federal, não só poderemos ajudar a so
erguer os clubes de futebol e outras entidades espor
tivas que precisam se profissionalizar, como também
estaremos dando oportunidade aos clubes de incen
tivarem o esporte, principalmente para a juventude e
a pré-adolescência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1g Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, que falará
contra a matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Ro
sinha. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame. (Pausa.) S.Exa. desiste.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
Barros. (Pausa.)

Concedo a palavra à nobre Deputada Juíza De
nise Frossard. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Car
los Hauly. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Gilmar
Machado, que falará a favor da matéria.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, serei breve porque essa matéria já foi
exaustivamente debatida, já há claramente o entendi
mento de que não se está dando isenção, muito pelo
contrário, vamos recuperar o crédito previdenciário,
que hoje não está sendo pago pelo FGTS, e vamos
fazer também um importante trabalho de recuperação
do futebol brasileiro.

É fundamental reforçar nossos clubes. Nessa
perspectiva, estamos apoiando esse projeto que, além
de mandar recursos para o esporte escolar nos Estados
e Municípios, reforça as verbas dos Comitês Olímpico
e Paraolímpicos.

Então, é fundamental a aprovação desse subs
titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Já falaram
3 oradores a favor da matéria e só 2 contra. A lista de
oradores contrários foi encerrada. Portanto, não vou
dar a palavra ao quarto orador a favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos dos ar
tigos 117, inciso XI, da Câmara dos Deputados, o en
cerramento da discussão do PL 5.524/05.

Sala das Sessões, 7-12-05. - Moreira Franco,
Vice-Líder do PMDB; Sandro Mabel, Líder do PL; Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT; Francisco Appio, Vice-Líder
do PP; Renildo Calheiros, Líder do PCdoB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. a ses
são termina às 19h, horário marcado por V.Exa. para
uma outra sessão, em que se vai discutir a emenda da
verticalização. Mantém-se essa posição?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Eu posso
prorrogar esta sessão para as 20h e marcar a sessão
extraordinária para as 20h.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Por isso, estou
perguntando se é o que V. Exa. vai fazer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - É o que
eu pretendo fazer.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, que
falará contra a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao encaminharmos
nosso voto contrário ao requerimento de encerramen
to, na realidade, não temos nem mais oradores para
falarem contra. Portanto, não é a questão da discus
são da matéria. Entendemos que essa solução ado
tada é equivocada. Trata-se de uma forma errada de
se resolver um problema muito grave no País, e que
afeta a todos nós.

Temos interesse em manter os clubes funcionan
do porque é um elemento bastante importante para o
povo. Mas esse encaminhamento não é correto.
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Por isso, Sr. Presidente, somos contrários. E em
sendo contrários, talvez tenhamos um pouco mais de
tempo para convencer os demais membros da Casa
a buscar uma outra solução. Uma solução foi tentada,
mas não se conseguiu chegar a nenhum resultado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Marcelo Guimarães Filho,
que falará a favor da matéria.

O SR. MA.RCELO GUIMARÃES FILHO (PFL
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
mos favoráveis ao requerimento de encerramento da
discussão. Essa matéria já foi amplamente debatida
na Casa, já tramitou em 4 Comissões há mais de 6
meses, quando foi amplamente debatida. Trata-se de
uma oportunidade ú'nica, ernque a Casa tem a opor
tunidade de votar um projeto extremamente criativo
de recuperação de crédito fiscal, que vai solucionar o
problema do caixa do Tesouro Nacional e, ao mesmo
tempo, resolverQ pr6blemadas dívidas dos clubes de
futebol, que,praticarnente, é insolúvel.

Por esse motivo, encaminhamos a favor do en
cerramento da discussão, para passarmos à votação
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi
dência vaisubmeter o requerimento à votação. Antes,
porém, prorroga a presente sessão pelo prazo de 1
hora e convoca sessão extraordinária para as 20h,
tendo como pauta a emenda constitucional que trata
da verticalização.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a pala"rar:iela ordem.

O SB.PRtSIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR:. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
so voto é contrário ao requerimento de encerramento
da discussão. Portanto, solicitamos aos Deputados do
PSDB que levantem a mã9 no momento da votaçào.

O SR. PRIESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em vota
ção o requerimento.

O SRPRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os ~rs.
Deputados que' o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa).

APROVADO.
ESTÁ ENtERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRE:SIDENTE (Aldo Rebelo) - Há sobre a

Mesa as Emendas de Plenário de nºs 15 a 24:.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 15

Adiciona-se artigo 2º e modifica-se a
redaçã4) do artigo 3º renumerado, do Pro
jeto de Lei nº 5541 de 2005:

"Art. 2º Fica criado o Fundo de Apoio ao
Atleta e ao Paratleta Amador, a ser executado
pelo Governo Federal, com o objetivo de apoiar
financeiramente a descoberta de novos talen
tos, o treinamento e as suas participações em
competições nacionais e internacionais.

Parágrafo único. O Fundo de que trata
o caput apoiará o atleta até o instante de sua
profissionalização.

Art. 3º Para fins do disposto no § 3º do art.
1º, a receita líquida compreenderá o total dos
recursos arrecadados, exclu(dos os seguintes
percentuais, assim destinados:

I - quarenta por cento, para o valor do
prêmio;

11- vinte por cento, para remuneração das
entidades desportivas da modalidade futebol
que cederem os direitos de uso de suas deno
minações,·marcas ou símoolos para divulgação
e execução do Concurso de prognóstico;

111.:... vinte por cento, para 6 custeio e ma
nutenção do serviço;

IV - onze por cento para o Fundo de
Apoio ao Atleta e ao.Paratleta Amador;

,v-; três por cent9' para.o Fundo Peni
tel;"lciarioNacional- FUNPEN,: instituído pela
LeiGorn'plementar nQ 19, de 7 de janeiro de
1994; e

V! -umpor cento, para o orçamento da
seguri9ade social. .

Parágrafo único. Sobre o total dos re
cursosâestinad()s ao prêmio a que se refere
o inciso Idocaput incidirá o imposto sobre a
rendll, náforma prevista no art. 14 da Lei nº
4.5b6, de3b de novembro 'de 1964.

.........................; "{NR)

JUStificação

O objetivo da presente emenda é tão somente,
o de i~centivara prática, esportiva amadora em nosso
país. E de amplo conhecimento, a insuficiência de po
líticas públicas voltadasp8:raeSsá área e um dos mo
tivos, é a falta de recursos financeiros. Visando corrigir
essa falha. propomos;:t~riaçãod6 Fundo de Apoio ao
Atleta e ao Paratletá Amador.

Como conseqüência dafalt~ de incentivo, o Gover
no Federal deixa de promover uma ocupação saudável
para milhares de criançase jovens, nos instantes em
que não estão freqüentand6suas escolas. Outro pon
to positivo da criação do FMdo, e a "prospecção" de
novos talentos esportivos. Não é possível negar que o
Brasil é um celeiro de atletas e paratletas. Tanto é que,
a cada participação olímpica, os nossos resultados são
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melhores. Não podemos nos esquecer ainda que, o
êxito olímpico, em grande parte decorre de incentivos
dados aos atletas e paratletas amadores.

O que dispõe o artigo 217 caput e inciso 11, tem
sido seguido predominantemente, de forma desorga
nizada e no improviso. Para que almejemos melhores
resultados de alto rendimento, melhoria nos quadros
sociais e redução dos gastos com saúde, é fundamental
a elevação dos volumes financeiros para programas de
incentivo à prática de esporte. Essa medida permitirá
alcançar um maior número de atletas e paratletas, bem
como auxiliar na organização de entidades de fomento
ao esporte amador.

Diante da possível elevação da receita pública
(advinda do concurso de prognóstico proposto pelo
Poder Executivo e pelo nobre colega Pedro Canedo)
creio ser necessário separar uma parte para o incen
tivo aos atletas e paratletas amadores (até o instante
de sua profissionalização - quando outras fontes de
recursos passarão a apoiá-lo).

Com base nos argumentos acima mencionados,
julgo necessária a modificação ora proposta.

Deputado Carlos Eduardo Cadoca - (Vice-Líder
do PMDB) - Inaldo Leitão, Vice-Líder do PL.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16
(do Sr. Silvio Torres)

Dê-se aos incisos 11 e VI do art. 2° as seguintes
redações:

"Art. 2° .

11 - vinte e dois por cento, para remune
ração das entidades desportivas da modali
dade futebol que cederem os direitos de uso
de suas denominações, marcas ou símbolos
para divulgação e execução do concurso de
prognóstico;

VI- três por cento, para o Fundo Nacional
de Saúde, que destinará os recursos, exclu
sivamente, para ações das Santas Casas de
Misericórdia e de entidades hospitalares sem
fins econômicos; e

Justificação

Pelo art. 204 da Constituição Federal é previsto
que as ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recursos do orçamento
da seguridade social e de outras fontes , bem como
sobre a receita de concursos de prognósticos prevista
no inciso 111 do art. 195 que trata do financiamento da
Seguridade Social.

A proposta do Governo leva em conta parcial
mente esses princípios constitucionais, direcionando,
apenas, 1"/0 para o orçamento da seguridade social
sem a destinação de recursos específicos para a as
sistência social.

Para o atingimento dos pressupostos acima, foi
proposto os ajustes dos percentuais para remunera
ção das entidades desportivas da modalidade futebol
e para o custeio e manutenção do serviço, com o ob
jetivo de contemplar às Santas Casas de Misericórdia
e entidades hospitalares sem fins econômicos na re
partição dos recursos dos concursos de prognósticos
de que trata esta lei, ora em discussão nesta Cãmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2005. - Depu
tado Silvio Torres - PSDB. - ntonio Carlos Mendes
Thame, Vice-Líder do PSDB. - Gervásio Silva, Vice
Líder do PFL

EMENDA MODIFICATIVA Nº 17
(Do Sr. Silvio Torres)

Dê-se ao § ]O do art. 4° a seguinte redação:

u§ ]O. Constitui causa de rescisão do
parcelamento de que trata este artigo, além
da inadimplência de três prestações, a entida
de desportiva não haver, decorridos cento e
oitenta dias da data do primeiro depósito em
seu favor efetuado nos termos do art. 6°, se
constituído regularmente em sociedade em
presária na forma do § 9° do art. 27 da Lei n°
9.615, de 24 de março de 1998."

Justificação

É de grande importância a transformação das
entidades desportivas profissionais em sociedades
empresárias. A nova receita de concursos de prog
nósticos proporcionada pelo presente projeto de lei
constitui, sem dúvida, um grande estímulo para que
isto venha a ocorrer.

No entanto, faz-se essencial condicionar o aporte
destes recursos a esta transformação, embora esta
belecendo o prazo necessário para que as entidades
esportivas realizem as negociações e adotem as pro
vidências essenciais para tal.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2005
Deputado Silvio Torres - PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame - Vice-Líder do

PSDB - Gervásio Silva, Vice-Líder do PFL.

EMENDA ADITIVA Nº 18
(Do Sr. Silvio Torres)

Acrescente-se o seguinte art. 13, renumerando
se os demais:



Justificação

É da maior importância a transformação das
entidades desportivas profissionais em sociedades
empresárias. A nova receita de concurso~ de prog~

nósticos proporcionada pelo presente projeto de lei
constitui, sem dúvida, um grande estímulo para que
isto venha a ocorrer.

Porém, hál que se considerar que, no sentido
contrário, o acréscimo de despesas tributárias que o
status de sociedade empresária trará.

A presente· emenda, que esperamos venha a ser
acatada pelos meus pares, visa evitar o acréscimo de
despesas acima comentado. Cabe destacar que, não se
trata de renúncia de receita propriamente dita, haja vista
que as entidades hoje não arcam com o pagamento da
COFINS e da Contribuiçãopara o PIS/PASEP.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2005. - Depu
tado Silvio Torres - PSDB- Antonio Carlos Men
des Thame - Vilcé·Líder do PSDB - Gervásio Silva,
Vice-Líder do PIFL
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"Art. 13. Às receitas das sociedades em- d) afastados de cargos eletivos ou de
presárías constituídas nos termos do que dis- confiança de entidade do esporte em virtude
põe o § '90 do art. 27 da Lei n° 9.615, de 24 de de gestão patrimonial ou financeira irregular
março de 1998, e que celebrarem o termo de ou temerária;
adesão de que trata o art. 3°, não se aplica a e) inadimplentes das contribuições tra-
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP balhistas e previdenciários; e
e da Contribuição para o Financiamento da 111 - a duração dos mandatos de todos
Seguridade Social- COFINS." os dirigentes será de quatro anos, permitida

uma única reeleição subseqüente:'

Justificação

A presente emenda trata de uma antiga reivindi
cação da sociedade, manifestada através dos meios de
comunicação, das organizações ligadas ao esporte e dos
próprios torcedores que atribuem ao continuismo muitos
dos males que afligem as entidades desportivas.

Não faz sentido alocar novos recursos da socie
dade para as entidades despdrtivassem que, parale
lamente, sejam êstabelecidas normas moralizadoras
relativas à gestãbdasentidades que administram o
esporte no País.

Sala da.s Sessões, 24 de agosto de 2005. - Depu
tado Silvio Torres - PSDS -Antonio Carlos Mendes
Thame, Vice-Líder doPSDB - Gervásió Silva, Vice-
Líder do PFL. .

EMENDA MODIFICATIVA Nº 20
(00 Sr. Silvio Torres)

Dê-se aos incisos 11 e VI doart. 2° as seguintes
redações:

EMENDA ADITIVA Nº 19
(Do Sr. Silvio, Torres)

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

"Art. . O depósito, em conta de Iibre mo
vimentação de entidade desportiva, de valo
res originários de concursos de prognósticos
executados pela C~ixa Econômica Federal
somente poderá OC0rrer se o estatuto da en
tidade 81ssegurar que:

I - os processos eleitorais terão a parti
cipação paritária de:todos os filiados no gozo
de seus direitos;

11 .- os cargos de direção, eletivos ou
de livre nomeação não poderão ser ocupa
dos por:

a) condenados por crime doloso em sen
tença dl:lfinitiva;

b)inadimplentes na prestação de contas
de reculrsos públicos em decisão administra
ção definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas
da própria entidade;

"Art,2° .
.~ '..' .
11- vinte e dois por cento, para remunera

ção das entidades desportivas da modalidade
futebol que cederem os direitos de uso de suas
denomin~ções,marcas ou símbolos para divulga
ção e execução do concurso de prognóstico;

VI-'-três por cento, para o Fundo Nacional
de Saúde, que destinará os recursos, exclu
sivamente, para ações das Santas Casas de
MisericO'rdia ede entidades hospitalares sem
fins ecorl,ômicos, que serão contempladas com
os mesmOs direitos e obrigações estendidas
às entidades esportivas constantes nos arti
gos 4º,5º,6º,7º e 8º desta Lei, que tratam dos
termos da renegociação de débitos tributários
e junto ao FGTS; e

Justificação

Pelo art. 204 da Constituição Federal é previsto
que as ações governamentais na área da assistência
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social serão realizadas com recursos do orçamento
da seguridade social e de outras fontes , bem como
sobre a receita de concursos de prognósticos prevista
no inciso 111 do art. 195 que trata do financiamento da
Seguridade Social.

A proposta do Governo leva em conta parcial
mente esses princípios constitucionais, direcionando,
apenas, 1% para o orçamento da seguridade social
sem a destinação de recursos específicos para a as
sistência social.

Para o atingimento dos pressupostos acima. foi
proposto os ajustes dos percentuais para remunera
ção das entidades desportivas da modalidade futebol
e para o custeio e manutenção do serviço, com o ob
jetivo de contemplar às Santas Casas de Misericórdia
e entidades hospitalares sem fins econômicos na re
partição dos recursos dos concursos de prognósticos
de que trata esta lei, ora em discussão nesta Câmara
dos Deputados, que deverão ter também condições
favoráveis para renegociar seus débitos tributários.

Sala das Sessões, de de 2005
Deputado Silvio Torres - PSDB - Ronaldo Di

mas, Vice-Líder do PSDB - Mendes Ribeiro Filho
- Vice-Líder do PMDB

EMENDA ADITIVA Nº 21
(Do Sr. Silvio Torres)

Acrescente-se os seguintes artigos, renumeran
do-se os demais:

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a insti
tuir concurso de prognóstico específico sobre o resul
tado de sorteio de números ou símbolos, regido pelo
Decreto-Lei no 204, de27 de fevereiro de 1967.

§ 10 O concurso de prognóstico de que trata o
caput será autorizado pelo Ministério da Fazenda e
executado pela Caixa Econômica Federal.

§ 20 Poderá participar do concurso de prognós
tico a entidade desportiva da modalidade futebol que,
cumulativam6nte :

I - ceder uS direitos de uso de sua de
nominação, marca, emblema, hino ou de seus
símbolos para divulgação e execução do con
curso;

11- atender aos demais requisitos e con
dições estabelecidos nesta Lei e em regula
mento.

§ 3º A receita líquida decorrente da realização
do concurso de que trata o caput será destinada pela
Caixa Econômica Federal diretamente ao Ministério do
Esporte, para aplicação em esporte educacional desen
volvido no âmbito da educação básica e superior.

Art. 14 Para fins do disposto no § 30 do art. 13,
a receita líquida compreenderá o total dos recursos
arrecadados, excluídos os seguintes percentuais, as
sim destinados:

1- quarenta e seis por cento, para o va
lor do prêmio;

11 - vinte e cinco por cento, para remu
neração das entidades desportivas da moda
lidade futebol que cederem os direitos de uso
de suas denominações, marcas ou símbolos
para divulgação e execução do concurso de
prognóstico:

111 - vinte por cento, para o custeio e ma
nutenção do serviço;

IV - três por cento, para o Fundo Peni
tenciário Nacional - FUNPEN, instituído pela
Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de
1994;

V - um e meio por cento, para as Se
cretarias de Esporte dos Estados e Distrito
Federal; e

VI - um por cento, para o orçamento da
seguridade social.

§1º Sobre o total dos recursos destinados ao prê
mio a que se refere o inciso I do caput incidirá, após a
destinação de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o
imposto sobre a renda, na forma prevista no art. 14 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.

§2º Do total dos recursos destinados ao prêmio
a que se refere o inciso I do caput, será deduzido o
percentual estipulado no inciso VI do caput do art. 56
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, com a reda
ção dada pela Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001,
observado o disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 5º
do citado artigo.

§ 3º Os recursos a que se refere o inciso V deste
artigo serão destinados ao esporte educacional desen
volvido no âmbito da educação básica e superior.

§ 4º A aplicação dos recursos a que se referem
os incisos 11 e V é sujeita à fiscalização do Tribunal de
Contas da União - TCU.

Art. 15 A participação da entidade desportiva no
concurso de que trata o art. 13 condiciona-se à cele
bração de instrumento instituído pela Caixa Econômica
Federal, do qual constará:

I - a adesão aos termos estabelecidos
nesta Lei e em regulamento;

11 - a autorização para a destinação, di
retamente pela Caixa Econômica Federal, da
importância da remuneração de que trata o
inciso 11 do art. 14 para pagamento de débitos

_____~ -- ~ ,...._'"O
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junto aos órgãos e entidades credores a que
se refere o art. 16 ;

111 -- a cessão do direito de uso de sua
denominação, emblema, hino, marca ou de
seus símbolos durante o período de cento e
vinte meses.

§ 1º A celebração do instrumento de que trata
este artigo fica condicionada à prévia assinatura, pela
entidade desportiva, de compromisso de constituição,
nos termos fixados no artigo 26 desta Lei, de Socie
dade EmpresáriaDesportiva para desenvolvimento da
prática do futebol.

§ 2º A não constituição da Sociedade Empresária
Desportiva em até 240 dias contados da celebração
do instrumento tornará a adesão de que trata o inciso
I do caput nula H exigíveis, em sua integralidade, os
débitos tributários:'

Art. 16. As entidades desportivas poderão par
celar, mediante comprovação da celebração do ins
trumento de adesão a que se refere o art. 15, em até
cento e vinté prestações mensais, seus débitos decla
rados e vencidos até 30 de junho de 2005 para com a
Secretaria da Receita Previdenciária, com o Instituto
Nacional do Segl.Jro Social - INSS, com a Secretaria
da Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional e com o Fundo dê Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS,· inclusive os relativos às contribui
ções instituídas pela Lei Complementar no 110, de 29
de junho de 2001.

§ 1Q No parcelamento a que se refere o caput,
serão observadas as normas específicas de cada ór
gão ou e~tidâde.

§ 2ºNó âmbito da Secretaria da Receita Federal
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o parce
lamento reger·se-á pelas disposições da Lei no 10.522,
de 19 dejLilho ,de 2002, não se aplicando o disposto
no § 2º doart.1::: e no inciso I do art. 14 daquela Lei
e, quanto às contribuições instituídas pela Lei Com
plementar no 110, de 2001, também será observado
o disposto rio inCliso IX do art: 50 da Lei no 8.036, de
11 demaió'de 1990.

"

§ 3º O dispósto neste artigo aplica-se também
a débito não irlcluído no Programa de Recuperação
Fiscal - HEFIS blÚ no parcelamento a ele alternativo,
de que tratáaLei no 9.964, de 10 de abril de 2000 e
no Parcel,á'rhehtâ Especial - PAES, de que tratam ~s
arts. 10 e 50:dáLE~iI'l0 10.684, de 30de maio de 2003,
sem prejUizo da' permanência da entidade desportiva
nessas modialid~de$de parcelamento.

§ 4º Os saloios devedores dos débitos incluídos
em qualq~~routralmodalidadede parcelamento, inclu
sive no REFIS,ouho parcelamento a ele alternativo,
ou no PAES, poderão ser parcelados nas condições

previstas neste artigo, desde que a entidade desporti
va manifeste sua desistência dessa.s modalidades de
parcelamento no prazo estabelecido no art. 22 para a
formalização do pedido de parcelamento.

§ 5º O parcelamento de que trata o caput apli
ca-se, inclusive, aos saldos devedores de débitos re
manescentes do REFIS, do parcelamento a ele alter
nativo e do PAES, nas hipóteses em que a entidade
desportiva tenha sido excluída dessas modalidades
de parcelamento.

§ 6º A entidade desportiva que aderir ao concur
so de prognóstico de que trata o art. 13 poderá, até
o término do prazo fixado no art. 22, regularizar sua
situação quanto às parcelas devidas ao REFIS, ao
parcelamentO a e.le alternativo eao PAES, desde que
ainda não tenha sido formalmente excluída dessas
modalidades de parcelamento.

§ 7º A inadimplência de três' prestações implicará
a rescisão doparcelameritode que trata este artigo,
voltand() a viger os termos do PAES e REFIS para
aquelas entidades que estavam enquadradas, caso
ainda não tenham sido liquidados.

§8º A concessão do parce'lamento de que trata
o caputindeperideráde apresentação de garantias ou
de arrolamento de bens, rnantidos os gravames decor
rentes de medidacautelar~fiscal e as garantias decor
rentes de débitostràn~feridosdeoutras modalidades
de parcelamento e deexe~ução ifiscal.

Art. 17 A adesão d~ que trata oar1. 15 tornar-se
á definitiva somentelTlédi~nte apresentação à Caixa
Econômica FederaJ, pela ~ntidadedesportiva, de cer
tidões. negativasemiíidas IpelaSecretaria da Receita
Previdendaria, pelq \NSS,:p~laSedetariada Receita
Federal, pelaPrÓcuradbriaiGeral ~a Fazenda Nacional
e pela entidade géstorFld~F?TS.

Parág~afo línico; 4scêrtidõe~de que trata o caput
dever~6 serapresenta~~$iemat~ trinta dias contados
do térMino ddprazoiri~a~~poar~.2~.

Art',l'B. Gs'v~lor~$ da'lrerh'un'eração referida no in
ciso 11 do al1.14 destinadosl'8 cad1 entidade desportiva
serão depositados pklé3. :ctáixa Edonômica Federal em
contas~speCífiCas,d.ljàfínalldadeserá a quitação das
prestaç6esdopar~elaineritddedébitos de que trata o
art. 16, ol:\~deceridó,al proP9rção do rnontante do débito
consoliaadd de cada:'Órgão ou er:Jtidade credora.

§ 1º Os depósitos de que trata o caput serão
efetuados mensalmente, no décim6 dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorr~u o concurso de
prognÓstico.

§ 2º O depósito, pela Caixa Econômica Federal,
da remuMeração de que trata o inciso 11 do art. 14,
diretamente à entidade desportiva em conta de livre
movimentação, subordina-se à apresentação de cer-
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tidões negativas emitidas por todos os órgãos e pela
entidade referidos no art. 16, que contemplem, inclu
sive, a quitação dos parcelamentos de que tratam o
caput, o art. 19 ou qualquer outra modalidade de par
celamento relativamente aos débitos vencidos até 30
de junho de 2005.

§ 3º Antes de expirado o prazo de validade da
certidão a que se refere o § 20, a entidade desportiva
deverá apresentar à Caixa Econômica Federal nova
certidão, sob pena de bloqueio dos valores, na forma
do art. 20.

§ 4º Para o cálculo da proporção a que se refere o
caput, a Secretaria da Receita Previdenciária, o INSS,
a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e a entidade gestora do FGTS
informarão à Caixa Econômica Federal o montante do
débito parcelado na forma do art. 16 e consolidado no
mês da implantação do concursode prognóstico de
que trata o art. 13.

§ 5º A quitação das prestações a que se refere o
caput será efetuada mediante débito em conta mantida
na Caixa Econômica Federal, específica para cada en
tidade desportiva e individualizada por órgão ou entida
de credora do parcelamento, vedada a movimentação
com finalidade diversa da quitação dos parcelamentos
de que tratam os arts. 16 e 19.

§ 6º Na hipótese em que não haja dívida parce
lada na forma do art. 16 com algum dos credores nele
referidos, os valores de que trata o inciso 11 do art. 14
serão destinados pela Caixa Econômica Federal aos
demais credores, mediante rateio proporcional aos
respectivos montantes de débitos parcelados.

§ 7º Os valores destinados pela Caixa Econômica
Federal na forma do caput, em montante excedente ao
necessário para a quitação das prestações mensais
perante cada órgão ou entidade credora, serão utili
zados para a amortização das prestações vincendas
até a quitação integral dos parcelamentos.

§ 8º Na hipótese de os valores destinados na for
ma do caput serem insuficientes para quitar integral
mente a prestação mensal, a entidade desportiva ficará
responsável por complementar o valor da prestação,
mediante depósito a ser efetuado na conta a que se
refere o § 50 até a data de vencimento da prestação,
sob pena de rescisão do parcelamento na forma do
§ 70 do art. 16.

§ 9º Ao final de cada ano civil, a Caixa Econômica
Federal revisará a participação das entidades despor
tivas no concurso de prognóstico de que trata esta Lei,
bem assim a proporção de que trata o caput, mediante
informações dos órgãos e entidades credores quanto
ao montante da dívida remanescente.

§ 10. A revisão a que se refere o § 90 poderá ser
solicitada à Caixa Econômica Federal pela entidade
desportiva, a qualquer momento.

Art. 19 Se a entidade desportiva não tiver parce
lamento ativo na forma do art. 16 e estiver incluída no
REFIS, no parcelamento a ele alternativo ou no PAES,
os valores a ela destinados, de acordo com o disposto
no inciso 11 do art. 14, serão utilizados, nos termos do
art. 18, na seguinte ordem:

I - para amortização da parcela mensal
devida ao REFIS ou ao parcelamento a ele
alternativo, enquanto a entidade desportiva
permanecer incluída nestes programas de
parcelamento;

11- para amortização da parcela mensal
devida ao PAES, enquanto a entidade des
portiva permanecer incluída neste programa
de parcelamento, obedecida a proporção dos
montantes consolidados, na forma dos arts. 10
e 50 da Lei no 10.684, de 2003, nos casos em
que a entidade não tiver optado pelo REFIS,
nem pelo parcelamento a ele alternativo, tiver
sido excluída destes programas ou houver li
quidado o débito neles consolidados.

§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econô
mica Federal na forma dos incisos I e 11 do caput, em
montante excedente ao necessário para a quitação das
prestações mensais do REFIS, ou do parcelamento
a ele alternativo ou do PAES, serão utilizados para a
amortização do saldo devedor do débito consolidado
nas respectivas modalidades de parcelamento.

§ 2º Na hipótese de os valores destinados na
forma do caput serem insuficientes para quitar inte
gralmente a prestação mensal, a entidade desportiva
ficará responsável pelo recolhimento complementar
do valor da prestação.

Art. 20 A não-apresentação das certidões a que
se referem os §§ 20 e 30 do art. 18 implicará bloqueio
dos valores de que trata o inciso 11 do art. 14, em
conta específica, junto à Caixa Econômica Federal,
desde que:

I - não exista parcelamento ativo, na
forma do art. 16, com nenhum dos credores
nele referidos; e

11 - a entidade desportiva não esteja in
cluída no REFIS, ou no parcelamento a ele
alternativo ou no PAES.

§ 1ºPara os efeitos do disposto no caput, não se
consideram parcelamentos ativos aqueles já quitados
ou rescindidos.
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§ 2º O bloqueio será levantado mediante a apre
sentação das cmtidões referidas no caput.

Art. 21 O prazo para celebração do instrumento
de adesão a que! se refere o art. 15 será de dois meses
contados da data de publicação desta Lei.

Art. 22. O pedido de parcelamento a que se refere
o caput do art. 16 poderá ser formalizado em até três
meses contados da data de publicação desta Lei.

Art. 23. O concurso de prognóstico de que trata
o art. 13 será implantado em até seis meses contados
a partir do término do prazo fixado em regulamento
para celebração do instrumento de adesão a que se
refere o art. 15.

Parágrafo (mico. Os valores da remuneração de
que trata o inciso II do art. 14 deverão ser reservados
pela Caixa Econômica Federal, para fins de destinação
na forma do art. 18, a partir da realização do primeiro
concurso de prognóstico, ainda que arrecadados du
rante o períodoa que se refere o caput.

Art. 24. A Lei no 10.522, de 2002, passa: a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. 13-A. O parcelamento dos débitos
decorrentes das contribuições sociais institu
ídas pelos arts. 10 e 20 da Lei Complementar
no 110, de 29 de junho de 2001, será requerido
perante a Caixa Econômica Federal, aplican
do-se-Ihe o disposto nos arts. 10 a 12, nos §§
10 e 20 do art. 13 eno art. 14 desta Lei.

Parágrafo único. Ovalor da parcela é de
terminado pela divisão do montante do débito
atualizado e acrescido dos encargos previstos
na Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e ~o
Decreto··Lei no 1.0251 de 21 de outubro de
1969, pe'lo número de parcelas." (NR)

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará es~a

Lei, inclusive quanto ao critério para participação e
adesão de entidades desportivas da modalidade fute
bol e aos percentuais destinados para cada entidade
desportiva.

Art. 26 O depósito, em conta de livre movimenta
ção de entidade desportiva, de valores originários de
concursos de prognóstico executados pela Caixa Eco
nômica Federal somente poderá ocorrer se o estatuto
da entidade de ptática desportiva assegurar que:

1-os processos eleitorais tenham a par
ticipação de todos os associados no gozo de
seus direitos;

/I - os cargos de direção, eletivos ou
de livre nomeação, não poderão ser ocupa
dos por:

a) condenados por crime doloso em sen
tença definitiva;

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

c) inadimplentes na prestação de contas
da própria entidade;

d) afastados de cargos eletivos ou de
confiança de qualquer entidade do esporte
em virtude de gestão patrimonial ou financeira
irregular ou temerária;

e) inadimplentes das contribuições tra
balhistas e previdenciários; e

111 - a duração dos mandatos de todos
os dirigentes será de quatro anos, permitida
uma única reeleição subseqüente.

Parágrafo único;... Aos membros da administração
da Sociedade Empresária Desportiva aplicam-se as
proibições elencadas no inciso /I deste artigo.

Art. 27. A Sociedade Empresária Desportiva ca
racteriza-se porser'tip()jurídico especial, regulada pela
Lei nº 6.404/76, voltado à gestão e prática desportiva
profissional da modalidade do futebol.

§ 1Q. As entidades de.prática desportiva que
constituírem Sociedade Empresária Desportiva deve
rão deter, no mínimb,30% do capital social da referida
sociedade.

§ 2º. O estatuto social da Sociedade Empresária
Desportiva deverá assegurar a existência de Conse
lho de Administração, composto por no mínimo 5 e no
máximo 9 membros, bem como a obrigatoriedade de
instalação de ConselhoFiscal, composto por no mí
nimo 3 membros.

§ 3º. As Sociedades Empresárias Desportivas par
ticipantes das series Ae B do Campeonato Brasileiro
de Futebol deverão ter suas demonstrações contábeis
auditadas por empresas registradas na Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e publicadas na forma da
Lei nº 6.404/76.

§ 4º. As competições profissionais disputadas
pelas entidades de prática desportiva que constituí
rem Sociedade Empresária Desportiva serão, a partir
de sua constit'uição, disputadas por estas, devendo as
entidades de administração do futebol editar as per
tinentes normaspa~a tanto,: observados os critérios
técnicos para acessoedesCÊmso.

§ 5.º As entidades de prática desportiva não po
derão participar do capital social de mais de uma So
ciedade Empresária Desportiva participante de com
petições profissionais de uma mesma modalidade.

Art. 28. A Sociedade Empresária Desportiva terá
regime de tributação específico, apurado pelo sistema
de lucro real e isenta da incidência de PIS/PASEP, CO
FINS e CSLL sob seu faturamento.
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§ 1º. A contribuição patronal ao INSS das Socie
dades Empresárias Desportivas será aquela prevista
no art. 22 § 6 ao § 9, da Lei n. 8212/91.

§ 2º. Às subsidiárias ou sociedades de propósito
especifico constituídas com a participação societária
das Sociedades Empresárias Desportivas, com a fina
lidade de explorar ativos ou direitos ligados a prática
desportiva da modalidade do futebol, também se aplica
o regime tributário específico definido nesta lei.

Art. 29. As Sociedades Empresárias Desportivas
constituídas nos termos desta lei, cuja entidade de
prática desportiva participante do seu capital social
tenha aderido ao concurso de prognósticos previstos
nesta lei, não serão responsáveis pelo pagamento dos
tributos federais objeto de parcelamento.

Art. 30. Deverá a Comissão de Valores Mobiliários
- CVM e as entidades de fomento ao desenvolvimen
to econômico criarem instrumentos específicos que
possibilitem às Sociedades Empresárias Desportivas
a adesão ao mercado de capitais.

§ Parágrafo único. O Poder Executivo poderá,
mediante regulamento, criar benefícios financeiros e
tributários para as Sociedades Empresárias Despor
tivas que realizarem a abertura do capital, na forma
da Lei n. 6.404/76.

Art. 31. União, Estados e Municípios, mediante
regulamento, poderão criar programas de incentivo
fiscal e financeiro com vistas à reforma e construção
de estádios, estando autorizada a participação da
Sociedade Empresária Desportiva em projetos desta
natureza.

Art. 32. Às entidades de prática desportiva ou
as Sociedades Empresárias Desportivas, poderão
constituir outras Sociedades Empresárias Desporti
vas para o desenvolvimento de qualquer modalidade
desportiva.

Art. 33. É facultado às entidades de prática des
portiva que não aderirem ao concurso de prognósticos
constituírem Sociedade Empresária Desportiva confor
me disposto nesta lei.

Art. 34. Não poderão obter recursos financeiros
junto a entidades ou órgãos federais as Sociedades
Empresárias Desportivas que não cumprirem o dis
posto no artigo 27.

Art. 35. Estados e Municípios poderão conferir
outros benefícios a Sociedade Empresária Desportiva,
bem como aos projetos previstos nesta lei.

Art. 36. Não se aplica as Sociedades Empresárias
Desportivas constituídas nos termos da lei as seguin
tes disposições da Lei nº 11.101/05:

I - o prazo de 2 anos previsto no caput
do art. 48;

II - o art. 51, 11, caso a sociedade esteja
constituída a menos de 3 anos, devendo apre
sentar as demonstrações contábeis emitidas
até o momento.

Justificação

A criação da Timemania constitui-se como ins
trumento essencial à sobrevivência e reorganização
dos clubes de futebol no Brasil. A referida loteria es
portiva não pode ser vista apenas como uma "ajuda"
do Estado aos clubes, eis que aos mesmos também
serão alocadas contrapartidas, pois cederão seus sím
bolos e marcas para a exploração de uma atividade
econômica cujo resultado parcial será direcionado ao
equacionamento passivo fiscal. Mas mesmo que se
entendesse a Timemania como uma "ajuda" do Estado,
tal fato não se caracteriza por ser uma novidade, eis
que muitos países já realizaram ações neste sentido,
como em Portugal, onde também foi criada loteria es
portiva visando solucionar os débitos fiscais, como na
Espanha, onde os ·c1ubes que se transformaram em
empresa tiveram seus débitos federais absorvidos pelo
Estado ou como na Inglaterra onde o Estado investiu
bilhões para a reforma de estádios.

Assim, mostra-se plenamente justificável sob vá
rios ângulos a criação da Timemania. Todavia, parece
nos que algumas contrapartidas deverão ser estabele
cidas visando aproveitar este novo ambiente que será
criado nos clubes brasileiros com o equacionamento
do passivo tributário.

Entendemos que qualquer lei que obrigue os
clubes de futebol a constituírem sociedade empresá
ria é inconstitucional, pois fere o art. 5º, XVII e XVIII,
art. 170 e art. 217 da Constituição Federal. Tal questão
deve ser colocada na esfera da autonomia dos clubes.
Contrariamente, a criação de programas de recupera
ção fiscal não prevê a obrigatoriedade de adesão aos
seus destinatários. Sob um prisma jurídico, lhes é fa
cultado aderir ou não (embora em razão de questões
fáticas, leia-se endividamento, o mesmo torna-se quase
obrigatório). Destarte, no bojo desta adesão deva vir
agregada a necessidade de constituição de Socieda
des Empresárias Desportivas (SED) pelas entidades
de prática desportiva. Como a adesão aos termos da
Timemania seria facultativa, não vemos qualquer vício
de inconstitucionalidade na determinação conjunta de
criação de Sociedade Empresária Desportiva.

Ademais, em atenção ao princípio constitucional
da isonomia, deve ser também facultado aos clubes que
não aderirem a Timemania a possibilidade de consti
tuírem SED na forma definida por esta lei.

Assim sendo. na medida em que se cria um ins
trumento visando a repactuação dos débitos tributários,

___________________~ i~_~..---,-------.....-----......__,~~~: .. l
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não pode o mesmo vir apartado de outras medidas que
objetivem evitar que tal situação (endividamento crôni
co) seja reconstituída daqui a alguns anos. Ademais,
também não pode este instrumento estar desprovido
de condições para a criação de um novo ambiente
empresarial para gestão do futebol.

Por conseguinte, uma vez estabelecida a constitu i
ção das SED, devE~rão ainda sercriados mecanismos que
facilitem o seu desenvolvimento. Um dos fortes motivos
pelos quais muitos clubes de futebol não se estabelece
ram como sociedades diz respeito a questão tributária.
Isto porque, enquanto associação (art. 53 do Código
Civil), os mesmos possuem a isenção de vários tributos,
especialmente PIIS (não incide sob o faturamento, mais
sim à razão de 1~1o sobre a folha salarial), COFINS (M P
2.158/35) e CSLl.. Constituídaa sociedade, tais tributos
incidiriam normalmente. Entendemos assim que deveria
ser criado um tipo específico para a prática desportiva
profissional da modalidade do futebol, com regime de
tributação próprio, o qual teria por base a apuração de
impostos pelo lucro real, a isençã6 de PIS, COFINS e
CSLL sobre suas receitas e lucros, ea contribuição pa
tronal ao INSS nos termos art. 22, § 6º .ao § 9Q da Lei
nQ 8.212/91, com a alíquota de5%. Assim, neste novo
sistema, sobre o lucro apurado pela SED, incidiria nor
malmente o IRP.J, à alíquota padrão.

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

Ademais, visando estabelecer um ambiente ex
tremamente profissional' e vocacionado a busca e re
alização de investimentos, também deverão ter a mes
ma isenção as E:ubsidiá~iasque sejam criadas para a
exploração de ativos ligados ao futebol.

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

Uma vez estabelecidos os novos parâmetros em
presarias da gestão do futebol e estando as Socieda
des Empresárias Desportivas abertas a recepção de

acionistas, entendemos que para manter a elo "afetivo"
entre a Associação e a SED, esta primeira não poderá
deter menos de 30% do capital social da SED. Assim,
terá ótimas possibilidades de capitalizar a sociedade
com recursos de terceiros e ao mesmo tempo manter
o vínculo entre a antiga e a nova entidade.

Este novo ambiente que se forma não pode pres
cindir de alguns preceitos relacionados a Governança
Corporativa, sendo que, para tanto, a adoção pelas SED
de Conselho de Administração e de Conselho Fiscal,
torna-se imprescindível, visando ·conferir a mesma um
órgão consultivo e fiscalizador, erixuto(ao contrário dos
antigos Conselhos Deliberativos}, e capaz de poder con
ferir orientações gerais às atividades da empresa.

Tendo em vista a modernização que se pretende
conferir às entidades de prática desportiva, não pode
ser deixada de lado a necessária modernização dos
estádios de futebol,principalrnente quando o Brasil é
forte candidato a sediar a Copa do Mundo de 2014.

Assim, criam-se as linhasmestraspara que a
União, Estados e Município'sestejam autorizadas a
criar programas de incentivo à reforma e cOnstrução
de estádios.

Torna-se importante aindapossibilitar as Sociedades
Empresárias Desportivas elaborarem e projetarem meca
nismos visando a reestruturaÇão de suas dívidas assim
como de dívidas· que pertençam.a entidade de prática
desportiva. Por tal razão, visando possibilitar a adesão da
SED aos preceitos da recuperação econômica das em
presas, prevista na Lei .de FalênCias, são inseridos alguns
dispositivosvisando fa.cil.itartal ato, eis que daforma como
se enContra as SEDs ~penas poderiamfazer uso desta
prerrógativaapós·doisanos defuhcioharner;lto.

Por tais razões à,institui'ç'ão dessas rnedidas pode
deflagrar um m6meritodecisiv6no futebol brasileiro,
um divisor de águas. çreinosque a'simples repactua
ção de débitos, qUéconfigura~secomoabsolutamente
necessária. deve vira.~orDpanhadade um novo mode
lo C1e'gestão dos ch:.it)'es, sob pena de ser totalmente
ineficiehte no sentidedeevitârnóvos endividamentos.
O que, aliás, pode ser provado pelo REFIS e PAES,
que embora tivessêri1s6lucib6ado alongo prazo os
débitos fiscais. não.lmpedir~h1a c?nStituição de um
novo pasSivo. Por isso, deveficar cla.ro que não se tra
ta apénas de uma questâode refinp,nciamento, mais
sim, de construção deum novo'ITl~delo.Se não forem
tomados passos firmesr:\esta direçao, daqui a alguns
anos, estaremos novarhé':lte discutindo a repactuação
de débitos fiscais pelos clubes de futebol.

1 "Entidades sem fins lucrativos: As entidades sem
fins lucrativos de que trata o art. 13 da MP nQ 2.158
35, de 2001, calculam a Contribuição para o PIS/Pa
sep com base na folha de salá.rios, à 'alíquota de 1%"
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(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/Pis
PasepCofins/Reglncidencia.htm).

Sala das Sessões, de de 2005. - Deputado Silvio
Torres - Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB - Men
des Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA ADITIVA Nº 22

O art. 1" do Projeto de Lei nº 5.541, de 2005, pas
sa a vigorar acrescido do seguinte §4°:

"§ 4" Pelo menos vinte por cento da receita
líquida de que trata o §3° será destinado ao estímu
lo da prática da modalidade futebol feminino:'

Justificação

Em junho de 2004 foi realizada a I Conferência Na
cional do Esporte. Naquele momento, mesmo antes do
brilhante desempenho do futebol feminino brasileiro nas
Olimpíadas de Atenas em agosto, já havia plena cons
ciência da necessidade de se investir na modalidade. O
próprio Ministro Agnelo Queiroz, discutindo a reestrutu
ração do futebol brasileiro, afirmou, em coluna publicada
no ''Diário do Vale": "Entre as medidas previstas está uma
nova loteria, aTimemania, que vai injetar um bom dinheiro
por ano no futebol. Essa loteria vai remunerar os clubes
pelo uso de seus escudos (marcas) e estes ficam obri
gados a usar o dinheiro para pagar suas dívidas fiscais.
Esta é uma das vantagens, mas há outras. Uma dessas
vantagens é que, desde a sua primeira versão, há mais
de um ano, a Timemania prevê apoio ao futebol femini
no. O que já está definido é que uma parcela de 1% do
rateio anual desta loteria (previsto para R$ 500 milhões)
seja destinada ao futebol feminino"

(íntegra disponível em http://www.diarioon.com.
br/arquivo/3815/colunas/coluna-2190.htm).

O governo, como sempre, descumpre seus acor
dos. Não havia na Medida Provisória 249. de 2005, uma
palavra sequer sobre o futebol feminino. Da mesma
forma, não há no projeto sob análise qualquer sinal
de que o governo esteja disposto a cumprir sua pro
messa, qual seja, 1% do total arrecadado, estimado
em 500 milhões de reais por ano, isto é, 5 milhões de
reais. Vinculando-se 20% da Receita Líquida ao in
vestimento no futebol feminino, atinge-se exatamente
a mesma soma, restaurando o compromisso solene
mente ignorado pelo governo.

Deputado Fernando De Fabinho - PFL - Pauder
ney Avelino, Vice-Líder do PFL - Lobbe Neto, Vice-Lí
der do PSDB.

EMENDA ADITIVA Nº 23 , DE 2005.

O art. 1°. do Projeto de Lei nº 5.541, de 2005,
passa a vigorar acrescido do seguinte §4°:

"§ 40
• Pelo menos dez por cento da receita

líquida de que trata o § 3° será destinado ao
incentivo da prática do futebol amador."

Justificação

O Brasil é mundialmente conhecido como o país
do futebol. Entretanto, a prática deste esporte não se
resume ao futebol profissional, cuja qualidade é in
questionável, mas estende-se, sobretudo, à atuação
do futebol amador, atividade disseminada em todas
as regiões do Brasil e fator de integração social. Por
meio do futebol amador, convivem em harmonia e con
fraternização esportistas de todas as classes sociais,
que encontram em tal atividade uma fonte de lazer e
dedicação e recebem, como recompensa, tão-somente
a satisfação pessoal e o reconhecimento de suas co
munidades. Ocorre que todos aqueles envolvidos no
mencionado esporte, tais como presidentes de ligas
amadoras e atletas, encontram muitas dificuldades
para desenvolverem dignamente esta atividade, uma
vez que os recursos disponíveis são escassos e não
há interesse público ou privado no patrocínio. Desta
forma. é indispensável que o Poder Público valorize e
incentive a prática do futebol amador por meio da des
tinação de pelo menos dez por cento da receita líquida
decorrente do concurso de prognóstico de que trata o
Projeto de Lei sob apreciação.

Deputado José Carlos Aleluia - PFL - Pauder
ney Avelino Vice-Líder do PFL - Lobbe Neto, Vice
Líder do P8DB.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 24

O art. 2°. do Projeto de Lei nº 5.541, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2°. Para fins do disposto no §3° do
art. 1°, a receita líquida compreenderá o total
dos recursos arrecadados, excluídos os se
guintes percentuais, assim destinados:

1- quarenta e dois por cento, para o va
Iar do prêmio;

11 - vinte e cinco por cento, para remu
neração das entidades desportivas da moda
lidade futebol que cederem os direitos de uso
de suas denominações, marcas ou símbolos
para divulgação e execução do concurso de
prognóstico:

111 - dezesseis por cento, para o custeio
e manutenção do serviço;

IV - quatro por cento, para os Estados e
o Distrito Federal;

V - quatro por cento, para os Municí
pios;

-----------------_._-------_.__..._--_._---_._._.._..._._._.~---
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VI .- três por cento, para o Fundo Peni
tenciário Nacional- FUNPEN, instituído pela
Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994; e

VII- um por cento, para o orçamento da
seguridade social.

§ 1· Os recursos de que tratam os incisos IV e
V deste artigo serão repassados diretamente aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, na razão
dos coeficientes do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal e do Fundo de Participação
dos Municípios, respectivamente.

§ 2º Os recursos de que trata o parágrafo anterior
serão repassados mensalmente e terão sua aplicação
vinculada ao fomento da prática desportiva, sendo
utilizados preferencialmente na construção e manu
tenção de equipamentos comunitários destinados à
prática de esportes.

§ 3º Sobm o total dos recursos destinados ao
prêmio a que se refere o inciso I do caput incidirá o
imposto sobre a renda, na forma prevista no art. 14 da
Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964:'

Justificação

A presente emenda reorganiza a destinação dos
recursos auferidos pelo concurso de prognóstico auto
rizado pelo Projeto de Lei sob análise. Pela proposta,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios passa
riam a receber 8% do total de recursos arrecadado,
estimado em 500 milhões de reais por ano. Os recursos
repassados terão destinação vinculada ao fomento da
prática desportiva, dando-se preferência à construção
e manutenção de equipamentos comunitários destina
dos à prática de esportes. Por fim, os recursos serão
repassados mensalmente às administrações estaduais
e municipais dEl acordo com o coeficiente do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do
Fundo de Participação dos Municípios.

Deputado José Carlos Aleluia - PFL - Pau
derney Avelinc), Vice-Líder do PFL - Lobbe Neto,
Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para ofere
cer parecer às Emendas de Plenário nºs 15 a 24, pela
Comissão de SIOlguridade Social e Família, concedo a
palavra ao Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Beto Al
buquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (P8B - RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o parecer é contrário a todas as emendas apre
sentadas.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSOB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
uma informação: é uma emenda aglutinativa?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Não. São
as Emendas de Plenário de nºs 15 a 24.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Ah, desculpe-
me.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para ofere
cer parecer às Emendasde Plenário nºs 15 a 24, pela
Comissão de Turismo e Desporto, concedo a palavra
ao Deputado Marcelo Guimarães Filho.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL
- BA. Para emitir parecer; Sem r~visão do orador.)
- Sr. Presidente, o parecer é contrário às emendas
apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Pela rejei
ção das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para ofe
recer parecer as Emendas de Plenário nºs 15 a 24,
pela Comissão de Finanças e Tributação, concedo a
palavraao nobre Deput~do Moreira Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (PMOB - RJ. Para
emitir parecer. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente,
em que pese várias propostas de companheiros nos
sos serem extremarnente consistentes, muitas delas
já estão acolhidas no projeto.

Nesse sentido, creio que a posição mais correta
é rejeitar todas, porque a grande maioria já está aco
lhida no projeto.

O SR. P~ESIDENTE(Aldo Rebelo) - Concedo
a palavra, parâoferecer parecer às Emendas de Ple
nário nºs 15324, em substituição à Comissão de Co
missão de CQrl~tjtuiçãoe Justiça e de Cidadania, ao
Sr. Deputado Ffiudern,ey Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Para
emitirparécer:Sem re\i'isãodo orador.) - Sr. Presiden
te, fui convocado aofereterparecer, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiçae de Cidadania, às
emendas apres~ntádas.Vou atender ao acordo feito,
apesarde tefl>,ensamento contrário à matéria.

Passo apróferir o parecer às emendas. Emenda
Aglutinativa riº t, pela rejeição; Emenda Modificativa nº
15, de autoria do Deputado Carlos Eduardo Cadoca,
pela rejeição; Emenda nº 16,'de autoria do Deputado
Silvio Torres, pela rejeição; Emenda. Modificativa nº 17,
de autoria do Deputado Silvio Torres, pela rejeição;
Emenda Aditiva hº 18, de autoria do Deputado Silvio
Torres, pela rejeição; Emenda Aditiva nº 19, de auto
ria do Deputado Silvio Torres, pela rejeição; Emenda
Modificativa nº 20, de autoria do Deputado Silvio Tor
res, pela rejeição; Emenda Aditiva nº 21, de autoria do
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Deputado Silvio Torres, pela rejeição. Emenda Aditiva
nº 22, de autoria do Deputado Fernando de Fabinho,
pela rejeição; Emenda Aditiva nº 23, de autoria do
Deputado José Carlos Aleluia, pela rejeição; Emenda
Substitutiva nº 24, de autoria do Deputado José Carlos
Aleluia, pela rejeição.

Portanto, Sr. Presidente, o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania é pela rejei
ção das emendas apresentadas em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - E quanto à
constitucionalidade, Deputado Pauderney Avelino?

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, também pela rejeição das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deputado
Pauderney Avelino, V.Exa. votou pela rejeição, mas
reconheceu a constitucionalidade.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sim, Sr. Presi
dente. Pela rejeição, no mérito, mas pela constitucio
nalidade da matéria, para cumprir o acordo.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes de iniciar a votação, solicito a V Exa. que faça dis
tribuir os destaques ao Plenário. para que possamos
saber quais são e em que ordem serão apreciados,
visto que não podemos pedir verificação de votação
em tbdos eles.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) -A Presidên
cia determina à Secretaria-Geral da Mesa a distribuição
dos destaques para as Lideranças.

O SR. CLÓVIS FECURY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Sobre a
mesa requerimento, de autoria do Deputado Alberto
Goldman, de adiamento da votação por duas ses
sões.

Sr. Presidente, requeiro a V Exa., nos termos do
art. 193, § 3º, combinado com o art. 117, X, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o adiamen
to da votação por 02 (duas) sessões do Projeto de Lei
nº 5.524, de 2005, que ''Dispõe sobre a instituição de
concurso de prognóstico destinado ao desenvolvimen
to da prática desportiva, a participação de entidades
desportivas da modalidade futebol nesse concurso,

o parcelamento de débitos tributários e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providências."

Sala das Sessões. 7 de dezembro de 2005. - Al
berto Goldman, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Goldman, que falará a favor do requerimento.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a finalidade des
se requerimento é possibilitar a leitura cuidadosa dos
destaques, que podem mudar totalmente um projeto
para o bem ou para o mal.

Portanto, o pedido de adiamento da votação é
para que tenhamos essa possibilidade. E. como ainda
não recebemos os destaques, não nos sentimos em
condições de proceder à votação neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para en
caminhar, concedo a palavra ao Deputado Gilmar Ma
chado, que falará contra o requerimento.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
a matéria já foi amplamente debatida. Todos os desta
ques só dizem respeito ao texto propriamente dito. Não
prevêem nenhuma alteração, nada de novo.

Portanto, somos contrários ao requerimento. Que
remos fazer a votação ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em votação
o requerimento de adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Srs. Depu
tados, passo à leitura dos destaques, pela ordem de
apresentação:

DESTAQUE DE BANCADA
(PFL)

Sr. Presidente, requeremos a V Exa., nos termos
do art. 161, e § 2º, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº
22 apresentada ao PL 5.524/2005.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. - Ro
drigo Maia, Líder do PFL.

REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161,
inciso II e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 20, oferecida

---_._------_...----------_......_-----------------------_.
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ao Projeto de Lei nº 5.524/2005, que "Dispõe sobre a
instituição de concurso de prognóstico destinado ao
desenvolvimento da prática desportiva, a participação
de entidades desportivas da modalidade futebol nes
se concurso, o parcelamento de débitos tributários e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. - Nilson
Pinto. Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA DO PARTIDO
PROGRESSISTA

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos
do art. 161, I, e § 2º, do Regimento Interno. destaque
para votação em separado da Emenda de Plenário nº
20, Dep. Silvio limes.

Sala das Sessões, 7de dezembro de 2005. - José
Linhares, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
BANCADA DO PT

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do arti
go 161, I e § 2º do Regi~ento Interno, destaque para
votação em separado do inciso I do § 1º do artigo 4º
do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação
ao PL nº 5.524/05.

Sala das Sessões,. - Francisco Dornelles, Vice
Líder do PP; Henrique Fontana, Líder do PT.

REQUIERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente, requeremos nos termos regimen
tais, destaque pma votação em separado da expressão
"nos demais cél.sos", constante do inciso lido § 1º do
artigo 4º do Substitutivo da CFT aoPL 5.524/05.

Henrique Fontana, Líder do PT.

REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidemte, requeiro, nos termos do art. 161,
inciso 11 e § 2º. combinado com o art. 117, IX, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 21 , oferecida
ao Projeto de LE~i nº 5.541/2005, apensado ao Projeto
de Lei nº 5.524/2005, que "Dispõe sobre a instituição
de concurso de prognóstico destinado ao desenvolvi
mento da prática desportiva, a participação de entida
des desportivas da modalidade futebol nesse concur
so, o parcelamemto de débitos tributários e para com
o Fundo de G~rarltia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providênCias".

Sala das Sessões, 7 de Dezembro de 2005. - Nil
son Pinto, VicE'-Uder do PSDB.

REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161,
inciso 11 e § 2º, combinado com o art. 117, IX, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 19, oferecida
ao Projeto de Lei nº 5.541/2005, apensado ao Projeto
de Lei nº 5.524/2005, que "Dispõe sobre a instituição
de concurso de prognóstico destinado ao desenvolvi
mento da prática desportiva, a participação de entida
des desportivas da modalidade futebol nesse concur
so, o parcelamento de débitos tributários e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providências".

Sala das Sessões, 7de Dezembro de 2005. - Nil
son Pinto, Vice-Líder do PSOB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN' - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN.(PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, po
deria V. Exa. distribúiros destaques?

O SR.. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deputado
Alberto Goldman, quanto aos destaques, só há o que
foi lido. Não há mais nada. O que deve ser distribuído
é a emenda. Não há distribuição de requerimento de
destaque.

.SÓ retirei dos destaques lidos 'aqueles que equi
vocadamente dizem respeito a matéria distinta da que
está;em votação, de autoria do Líder do PTB.

O. SRJALBERTO GOLDMAN- Sr. Presidente,
do PTB.é um só.

O SR. PRESIDE:NTE (Aldo Rebelo) - São 3, de
autoria do Líder.JoséMÚcio Monteirp. Mas, como trata
vamdematériadiferente, a SeCretaria-Gerai da Mesa
os ehcamihhoüparaleitura, por ~ngano.

'. OSR.' MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden
te, peço apéjllavrapelaordem.

OSR..PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra. .

OSR; MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pelaordem.~emrevisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a ordem de votação dos destaques é a lida por
VExa.? '

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
8arros, que falará contra a matéria.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o
encaminhamento contrário à ma:téria será feito pelo
Deputado José Unhares.
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o SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. va
mos votar o substitutivo da Comissão de Finanças e
Tributação e o parecer apresentado pelo Deputado
Moreira Franco?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Exata
mente.

O PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem a palavra
o Sr. Deputado José Unhares, que encaminhará con
tra à matéria.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em absoluto somos contra ao concurso proposto com
os times de futebol. No entanto, por meio de destaque
apresentado pelo nobre Deputado Silvio Torres, acre
ditamos ser possível contemplar a situação das Santas
Casas e entidades filantrópicas que se encontram a
serviço dos SUS - Sistema Único de Saúde. Estamos
pedindo apenas 3% e a dilatação das dívidas.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, se
VExas. soubessem que 38,7% das Santas Casas e
entidades filantrópicas sustentam hoje o Sistema Úni
co de Saúde. haveriam de compreender que o destino
dessas instituições centenárias é a falência, como já
ocorreu com muitas delas.

Poderíamos tomar como exemplo as Santas Ca
sas de Belo Horizonte e São Paulo, instituições de
grande porte. A Santa Casa de São Paulo atende a
mais de 1°mil pessoas ao dia.

Então, apelamos para os nobres colegas Depu
tados no sentido de que acolham o Destaque nº 20, do
Deputado Silvio Torres, que simplesmente destina 3%
para o Fundo Nacional de Saúde, que. por sua vez, os
destinará às Santas Casas e entidades sem fins lucra
tivos na área do Sistema Único de Saúde.

Dizer que a emenda é inconstitucional é simples
mente um sofisma. Nada há de inconstitucional nessa
matéria. Ela vai não resolver o problema, mas aliviar
sobretudo as entidades que se encontram inadimplen
tes tanto com o FGTS quanto com o INSS.

Sras. e Srs. Deputados, se vamos dar a times de
futebol o direito de dilatar o pagamento de suas dívidas.
por que não fazer o mesmo com entidades vinculadas
à área da saúde? Será uma grande incoerência não
acatarmos esse destaque.

Apelamos para os Deputados, inclusive para
VExa., Sr. Presidente, que conhecem a situação das
Santas Casas. Seria uma leviandade de nossa parte.
nesse momento histórico que nos é oferecido, deixar de

dispensar essa atenção à saúde do pobre. Aqui, todos
querem defender os pobres, os oprimidos. mas, na hora
de socorrê-los, poucos assumem sua defesa.

Pedimos aos companheiros que votem a favor
desse destaque. porque ele é justo, meritório e salva
a saúde da pobreza.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para enca

minhar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
abro mão do uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Gqldman. (Manifestação das galerias.)

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugerimos fossem
incluídas na Ordem do Dia apenas as matérias con
sensuais. Depois delas, sim, aproveitando os últimos
dias do ano legislativo, poderíamos tentar votar aque
las que são polêmicas.

Em relação à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 7, havia divergências até ontem. No entanto,
chegamos a um consenso. Há consenso em todas as
bancadas no tocante à redação apresentada agora há
pOl/co. (Palmas.)

Porém, não vai haver consenso quando a matéria
for à votação, Sr. Presidente. A Câmara terá que votar
duas vezes, com interstício de 5 sessões. A matéria
irá depois ao Senado Federal, que também terá de
votar duas vezes, com interstício entre uma e outra
votação.

A Sessão Legislativa se encerra dia 15 - daqui a
8 dias. Portanto, não vejo possibilidade de conseguir
mos levar isso adiante.

Infelizmente, estamos discutindo matéria que
não é consensual, a respeito da qual há conflitos, há
divergências. Por causa disso estamos aqui. Não se
trata de matéria urgente. Não é fundamental nem para
o País nem para ninguém que ela seja votada dessa
forma açodada. O Governo já fez algo absolutamen
te equivocado, inconstitucional: mandar uma medida
provisória para o Congresso Nacional. Lutamos - tive
mos até de obstruir as votações - para que retirasse a
medida provisória, e ele finalmente a retirou. Depois,
mandou-a sob a forma de projeto, com regime de ur
gência constitucional, e também houve acordo para
que retirasse o regime de urgência constitucional e ele
tramitasse em regime de urgência regimental.

Apesar de tudo. votaremos contra essa matéria.
Não dá para aceitá-la. porque ela não é de interesse
nacional, mas de interesse privado - e muito. Não há
razão nem para votarmos a favor, muito menos para

-_.....---_....._-----......_----- ,-...--_.....'--,
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votar. A votação podia ficar para um momento em que
não houvesse matérias importantes a votar. Aí, sim,
poderíamos até discuti-Ia com mais profundidade. Nin
guém sabe o porquê da pressão do Governo. Por que
o Governo, que alardeia o que ele é ou o que ele era,
dedica tanto esforço para instituir uma loteria que retira
rá recursos do povo para resolver problemas de dívidas
de entidades privadas? De onde virão os recursos? Do
povo, do bolso do cidadão mais humilde.

Eu não coloco em dúvida a importância das enti
dades. Todas são importantes, umas mais que as outras.
Essas nem tanto quanto as citadas pelo Deputado José
Unhares, mas Slem dúvida têm sua importância.

Nosso posicionamento, portanto, é contrário ao
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deputado
Alberto Goldman, quero lembrá-lo que a urgência para
esta matéria teve inclusiveo voto do PSDB.

O SR. IVAN RANZOLlN - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. IV)!~N RANZOLlN (PFL - SC. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
conversei com o Relator, Deputado Moreira Franco,
a respeito do dostino dos 2% para os esportes olím
picos e paraolímpicos consignados na Lei nº 10.264,
segundo a qual dos recursos arrecadados por todas
as loterias do Brasil serão retirados 2% para despesas
com esportes olímpicos e paraolímpicos, esses com
um percentual menor.

No texto, inciso VII do art. 2º, estão sendo retira
dos 2% do total dos recursos, e não do prêmio.

Minha questão de ordem é: se aprovarmos um
dos destaques, nãovai refletir no conjunto total? Como
ficará o conjunto do projeto, se aprovarmos o desta
que? Não tem c1eonde tirar!

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
pedir que se aprove o destaque referente às Santas
Casas.

O SR. PRIESIDENTE (Aldo Rebelo) - Ficará da
forma que o Plenário decidir, Deputado Ivan Ranzo
lin. Não posso r,esponder a V. Exa. antes de o Plenário
decidir e votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para enca
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Claudio
Cajado, que falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio
Zimmermann. Wausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sér
gio. (Pausa.).

Com a pallavra o Deputado André Figueiredo.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a votação desse projeto é de extrema importân
cia não apenas para os clubes de futebol, mas também
para o desporto brasileiro.

A matéria foi exaustivamente debatida por todos
os segmentos que tratam de esporte no País, e não
foi uma discussão açodada. Muito bem conduzida pelo
Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz,:a discussão teve
início do ano, com a participação dos integrantes da
Comissão do Turismo e Desporto ede outros Parla
mentares identificados com a causa.

Não poderíamos, de maneira alguma, deixar de
aprovar esse parecer muito bem discutido na reunião
hoje realizada na Liderança do Governo, na qual es
tabelecemosque, ah~m dos clubes de futebol, 3% dos
recursos da Timemania serão destinados às políticas
de esporte das 27 unidades federativ1:ls, com a aquies
cência do Ministério doEsporte que, num gesto de
extremo desapego pela monopolização dos recursos,
concordou com esse repasse.

Neste ensejo, queremos .apenas· ratificar solici
tação encaminha.da ao Ministro Aghelô Queiroz, para
que, na regulament~ção,adistribuiçãoentre as equi
pes das séries A, Se C d~CampeonatoBra~ileiro seja
feita de maneiramais eqüitativa. Da maneira'como pro
posto -65% para as eql!lipesda série A, 25% para as
equipes dEI sérieBe 100/0 para as equipes tia série C
-, vai gerar um distanciamento cada vez maior entre
as equipes de cadàumadas 3 divisõEls.

o Ministro AgneloQueirozficou de analisar essa
questão quandodâ rég~l~rhehtaçã:Odãlei, que serão
definidas as cqnqiçõesobjetivas rlão~penas para o

, " ~ " I .,' . " .' " " " :' , : . ,,, , : I ::' , ' " ,' .' ~, ' ;", , '

resgate da dívida física qtje'osclubes têm, mas, acima
de tudo, o resga.te.da:dívidaquéele~ têm para com

, ",' I.",.::, I':': ';:, :,::' ,':,1.,:,1, ,,I,:

cada um dos s,e~storc~~9res,quevê.em as equipes
de suapreferê?Giaemsituaçãodeiquase insolvência
por rrá g~stão'deTuitasdiretoria.s.

O Parlamento 'éstádandb·sua contribuição para
que o esporte máis pópplar do Paí~tenha tlma saída
adequada.e també'mp~r8.que os principais clubes
deixem de viver depires na r;não.

Portanto, somos pela aprovação do projeto de
lei da Tirr\ema~ia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para en
caminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Beto Albuquerque~

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos a favor da
matéria e temos urgência em votá-Ia.

O SR. SILVIOTORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



Art. 4º As entidades desportivas poderão parcelar,
mediante comprovação da celebração do instrumento

§ 1º Sobre o total dos recursos destinados ao
prêmio a que se refere o inciso I do caput incidirá o
imposto sobre a renda, na forma prevista no art.14 da
Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964.

§ 2º O direito a resgate dos prêmios a que se
refere o inciso I do caput prescreve em noventa dias
contados da data de realização do sorteio.

§ 3º Os recursos de premiação não procurados
dentro do prazo de prescrição serão destinados ao
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su
perior - FI ES.

Art. 3º A participação da entidade desportiva no
concurso de que trata o art. 1º condiciona-se à cele
bração de instrumento instituído pela Caixa Econômica
Federal, do qual constará:

I - a adesão aos termos estabelecidos
nesta lei e em regulamento;

II - a autorização para a destinação, di
retamente pela Caixa Econômica Federal, da
importância da remuneração de que trata o
inciso 11 do art. 2º para pagamento de débitos
junto aos órgãos e entidades credores a que
se refere o art. 4º;

111 - a cessão do direito de uso de sua
denominação, emblema, hino, marca ou de
seus símbolos durante o período estipulado no
instrumento de adesão de que trata o caput,
que não poderá ser inferior ao prazo máximo
de parcelamento fixado no art. 4º
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa. hinos ou de seus símbolos para divulgação e
a palavra. execução do concurso de prognóstico;

O SR. SILVIOTORRES (PSDB- SP. Pela ordem. III-vinte por cento, para o custeio e ma-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quantos fa- nutenção do serviço;
laram contra a matéria até agora? IV - três por cento, entregue diretamente

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Dois Depu- pela Caixa Econômica Federal ao Ministério do
tados. Esporte, para distribuição em parcelas iguais,

O SR. SILVIO TOPRES - Não seriam 3? para os órgãos gestores de esportes dos Es-
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - São 2. tados e do Distrito Federal;
O SR. SILVIO TORRES - Não. Não seriam 3? V - três por cento, para o Fundo Peni-
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Houve 2 tenciário Nacional - FUNPEN, instituído pela

encaminhamentos. Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de

O SR. SILVIO TORRES - Então, o Deputado AI- 1994;
berto Goldman encaminhou? VI - um por cento, para o orçamento da

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) _ Os Depu- Seguridade Social; e,
tados José Linhares e Alberto Goldman. VII - dois por cento, para atender aos fins

O SR. SILVIO TORRES _ Eu quero orientar a previstos no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615,
bancada. Sr. Presidente. de 24 de março de 1998, com a redação dada

pela Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001 ,
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Vai orientar, observado o disposto nos §§ 2º a 5º do cita-

Deputado Silvio Torres. do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em vota

ção o substitutivo oferecido pelo Relator designado em
Plenário,. pela Comissão de Finanças e Tributação,
ressalvados os destaques.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado

a instituir concurso de prognóstico especifico sobre o
resultado de sorteio de números ou símbolos, regido
pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.

§ 1º O concurso de prognóstico de que trata o
caput será autorizado pelo Ministério da Fazenda e
executado pela Caixa Econômica Federal.

§ 2º Poderá participar do concurso de prognós
tico a entidade desportiva da modalidade futebol que,
cumulativamente:

I - ceder os direitos de uso de sua de
nominação, marca, - emblema, hino ou de
seus símbolos para divulgação e execução
do concurso,

II - atender aos demais requisitos e con
dições estabelecidos nesta lei e em regula
mento.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a
realização do concurso de que trata o art. 1º desta lei
terá exclusivamente a seguinte destinação:

I - quarenta e seis por cento, para o va
lor do prêmio;

11 - vinte e cinco por cento, para remu
neração das entidades desportivas da moda
lidade futebol que cederem os direitos de uso
de suas denominações, marcas, emblemas,

------"--------_._-------,~---------------- ..~-~--
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de adesão a que se refere o art. 32 , seus débitos ven
cidos até 30 de setembro de 2005 junto à Secretaria
da Receita Previdenciária, ao Instituto Nacional do Se
guro Social- INSS, à Secretaria da Receita Federal, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, inclusive
os relativos às contribuições instituídas pela Lei Com
plementar nº 110, de 29 de junho de 2001.

§ 1º O parcelamento será pago:

I - ,em até 180 prestações mensais, caso
a entidade desportiva mantenha suas ativi
dades profissionais sujeitas integralmente à
administração de sociedade empresária re
gularmente constituída segundo um dos tipos
disciplinados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Códi
go Civil; e,

\I -, em até 120 prestações mensais nos
demais casos.

§ 2º No parcelamento a que se refere o caput,
serão observadas as normas específicas de cada ór
gão ou entidade, inclusive quanto aos critérios para
rescisão.

§ 3º No âmbito da Secretaria da Receita Federal
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o parce
lamento reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, não se aplicando o disposto no
§ 2º do art. 13 e no inciso I do art. 14 daquela Lei.

§ 4º O parcelamento de débitos relativos às con
tribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do pa
rágrafo único do art. 11 da Lei nº 6.212, de 24 de julho
de 1991 , às con1tribuições instituídas atitulo de substi
tuição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
reger-se-á pelas disposições da referida Lei, não se
aplicando o disposto no § 1º do seu art. 38.

§ 5º No pnríodo compreehdido entre o mês da
formalização do pedido de parcelamento de que trata
o caput deste artIgo e o mês de implantação do con
curso de progn6stico a entidade desportiva pagará a
cada órgão ou E!ntidade credora prestação mensal no
valor fixo de R$S.aOO,oa (cinco milreaís).

§ 6º O valor de cada parcela será apurado pela
divisão do débito consolidado, deduzindo-se os reco
lhimentos de qUe trata § 5º, pela quantidade de me
ses remanescentes, conforme o prazo estabelecido
no caput deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se também
a débito não incluído no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS ou no parcelamento a ele alternativo,
de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e
no Parcelamento~special- PAES, de qu~ tratam os
arts. 1º e 5º da Lei n- 10.684, de 30 de maio de 2003,

sem prejuízo da permanência da entidade desportiva
nessas modalidades de parcelamento.

§ 8º Os saldos devedores dos débitos incluídos
em qualquer outra modalidade de parcelamento, inclu
sive nos REFIS, ou no parcelamento a ele alternativo,
ou no PAES, poderão ser parcelados nas condições
previstas neste artigo, desde que a entidade desporti
va manifeste sua desistência dessas modalidades de
parcelamento no prazo estabelecido no art. 10 para a
formalização do pedido de parcelamento.

§ 9º O parcelamento de que trata o caput apli
ca-se, inclusive, aos saldos devedores de débitos re
manescentes dos REFIS, do parcelamento a ele al
ternativo e do Paes, nas hipóteses em que a entidade
desportiva tenha sido excluída dessas modalidades
de parcelamento.

§ 10. A entidade desportiva que aderir ao con
curso de prognóstico de que trata o art. 1º poderá,
ate o término do prazo fixado no art. 10, regularizar
sua situação quanto às parcelas devidas ao Refis, ao
parcelamento a ele alternativo e ao Paes, desde que
ainda não tenha sido formalmente excluída dessas
modalidades de parcelamento.

§ 11. A cOncessão do parcelamento de que trata
o caput independeráde apresentação de garantias ou
de arrolamento de bens, mantidosos gravames decor
rentes de medida cautelar fiscal eas garantias decor
rentes de débitos transferidos de outras modalidades
de parcelamento e de execução fiscal.

Art. 5º A adesão déque trata o art. 3º tornar-se
á definitiva somente mediante apresentação à Caixa
Econômica Federal, pelaentidadedesporti~a, de cer
tidões negativas emitidas pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo INSS, pEila Secretaria da Receita
Federále pela PrOcuradoria'-Geral da Fazenda Nacional,
bem como de ~ertificado CJe RegUlaridade do FGTS
- CRF emitido pelo agente operador do FGTS.

Parágrafoúnico. Os tómpr6vantes de regulari
dade de que trata o caput deverão ser apresentados
em até trinta dias conta:dósd6 térnlinodo prazo fixa
do 110 art. 1a.

Art. 6º Os valores da remuneração referida no in
ciso 11 do art. 2º destinados a cada entidade desportiva
serão depositados pela Caixa Econômica Federal em
contas específicas, cuja finalidade Será a quitação das
prestações do parcelamento de débitos de que trata o
art. 4º, obedecendo a proporção do montante do débito
consolidado de cada órgão ou entidade credora.

§ 1º Os depósitos de que trata o caput serão
efetuados mensalmente até o quinto dia do mês sub
seqüente à apuração dos valores.

§ 2º O depósito, pela Caixa Econômica Federal,
da remuneração de que trata o inciso 11 do art. 2º,
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diretamente á entidade desportiva em conta de livre
movimentação, subordina-se à apresentação de com
provantes de regularidade emitidos por todos os órgãos
e entidades referidos no art. 4º, que contemplem, in
clusive, a quitação dos parcelamentos de que tratam
o caput, o art. 7º ou qualquer outra modalidade de
parcelamento relativamente aos débitos vencidos até
o dia 30 de setembro de 2005.

§ 3º A entidade desportiva deverá renovar pe
rante a Caixa Econômica Federal os comprovantes de
regularidade de que trata o § 2º, antes de expirado o
prazo de sua validade, sob pena de bloqueio dos va
lores, na forma do art. 8º

§ 4º Para o cálculo da proporção a que se refere o
caput, a Secretaria da Receita Previdenciária, o INSS,
a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e o agente operador do FGTS
informarão à Caixa Econômica Federal o montante do
débito parcelado na forma do art. 4º e consolidado no
mês da implantação do concurso de prognóstico de
que trata o art. 1º.

§ 5º A quitação das prestações a que se refe
re o caput será efetuada mediante débito em conta
mantida na Caixa Econômica Federal, específica para
cada entidade desportiva e individualizada por órgão
ou entidade credora do parcelamento. vedada a mo
vimentação com finalidade diversa da quitação dos
parcelamentos de que tratam os arts. 4º e 7º

§ 6º Na hipótese em que não haja divida parce
lada na forma do art. 4º com algum dos credores nele
referidos, os valores de que trata o inciso 11 do art. 2º
serão destinados pela Caixa Econômica Federal aos
demais credores, mediante rateio proporcional aos
respectivos montantes de débitos parcelados.

§ 7º Os valores destinados pela Caixa Econômica
Federal na forma do caput em montante excedente
ao necessário para a quitação das prestações mensais
perante cada órgão ou entidade credora, serão utiliza
dos para a amortização das prestações vincendas até
a quitação integral dos parcelamentos.

§ 8º Na hipótese de os valores destinados na for
ma do caput serem insuficientes para quitar integral
mente a prestação mensal, a entidade desportiva ficará
responsável por complementar o valor da prestação,
mediante depósito a ser efetuado na conta a que se
refere o § 5º até a data de vencimento da prestação.
sob pena de rescisão do parcelamento, observadas as
normas específicas de cada órgão ou entidade.

§ 9º Ao final de cada ano civil, a Caixa Econômi
ca Federal revisará a proporção de que trata o caput,
mediante informações dos órgãos e entidades credores
quanto ao montante da divida remanescente.

§ 10. A revisão a que se refere o § 9º poderá ser
solicitada à Caixa Econômica Federal pela entidade
desportiva ou pelos órgãos e entidades credoras, a
qualquer momento.

Art. 7º Se a entidade desportiva não tiver parce
lamento ativo na forma do art 4º e estiver incluída no
Refis, no parcelamento a ele alternativo ou no Paes.
os valores a ela destinados, de acordo com o disposto
no inciso /I do art. 22, serão utilizados, nos termos do
art. 62, na seguinte ordem:

I - para amortização da parcela men
sal devida ao Refis ou ao parcelamento a ele
alternativo, enquanto a entidade desportiva
permanecer incluída nestes programas de
parcelamento;

/I - para amortização da parcela mensal
devida ao Paes. enquanto a entidade despor
tiva permanecer incluída neste programa de
parcelamento, obedecida a proporção dos
montantes consolidados, na forma dos arts. 1º
e 5º da Lei nº 10.684, de 2003. nos casos em
que a entidade não tiver optado pelo REFIS,
nem pelo parcelamento a ele alternativo. tiver
sido excluída destes programas ou houver li
quidado o débito neles consolidados.

§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econô
mica Federal na forma dos incisos I e 11 do caput, em
montante excedente ao necessário para a quitação
das prestações mensais do Refis. ou do parcelamento
a ele alternativo ou do PAES, serão utilizados para a
amortização do saldo devedor do débito consolidado
nas respectivas modalidades de parcelamento.

§ 2º Na hipótese de os valores destinados na
forma do caput serem insuficientes para quitar inte
gralmente a prestação mensal, a entidade desportiva
ficará responsável pelo recolhimento complementar
do valor da prestação.

Art. 8º A não apresentação dos comprovantes de
regularidade a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 6º
implicará bloqueio dos valores de que trata o inciso II
do art. 2º, em conta específica, junto à Caixa Econô
mica Federal, desde que:

I - não exista parcelamento ativo, na
forma do art. 4º, com nenhum dos credores
nele referidos: e,

11 - a entidade desportiva não esteja in
cluída no Refis, ou no parcelamento a ele al
ternativo ou no Paes.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput. não se
consideram parcelamentos ativos aqueles já quitados
ou rescindidos.
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§ 2º O bloqueio será levantado mediante a apre
sentação dos comprovantes de regularidade referidos
no caput

Art. 9º O PIraZO para celebração do instrumento
de adesão a qUE! se refere o art. 3º será de 30 (trinta)
dias contados da data da publicação do regulamento
de que trata o art. 13.

Art. 10. O p,edido de parcelamento a que se refere
o caput do art. 4º poderá ser formalizado no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data da publicação do
regulamento de que trata o art. 13.

Art. 11. A partir da realização do primeiro sor
teio, os valores da remuneração de que trata o inciso
11 do art. 2º serâlo reservados pela Caixa Econômica
Federal para fins de destinação na forma estabeleci
da no art. 6Q

•

Art. 12º. A Lei nº 10.522, de 2002, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. 13-A, O parcelamento dos débitos
decorrentes das contribuições sociais instituí
das pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nQ

110, de 29 de junho de 2001 , será requerido
perante a Caixa Econômica Federal, aplican
do-se-Ihe o disposto nos arts. 10 a 12, nos §§
1Qe 2Qdo art. 13 e no art. 14 desta lei.

§ -I Q O valor da parcela será determinado
pela divisão do montante do débito consolida
do pelo número de parcelas.

§ :2Q Para fins do disposto no § 1Q deste
artigo, () montante do débito será atualizado
e acrescido dos encargos previstos na Lei
nQ 8.0313, de 11 de maio de 1990, e, se for o
caso, no Decreto-Lei nQ 1.025, de 21 de ou
tubro de 1969.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda
poderá, nos limites do disposto neste artigo,
delegar competência para regulamentare auto
rizar o parcelamento dos débitos não inscritos
em dívida ativa da União.

§ 4Q A concessão do parcelamento dos
débitos a que se refere este artigo, inscritos
em divida ativa da União, compete privativa
mente á Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional:' (NR)

Art. 13. Fica assegurado, por cinco anos contados
a partir da publicação desta lei, o regime de que trata
o art. 15 da Lei nQ 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória nº 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, às entidades desportivas
da modalidade futebol, cujas atividades profissionais
sejam administradas por pessoa jurídica regularmente
constituída segundo um dos tipos regulados nos arts.

1.039 a 1.092 da Lei nQ 10.406, de 10 de janeiro de
2002-Código Civil.

Parágrafo único. Às entidades referidas no caput
não se aplica o disposto no § 32 do art. 15 da Lei nQ

9.532, de 1997.
Art. 14. O § 11 do art. 22 da Lei nQ 8.212, de 24

de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"§ 11. O disposto nos §§ 6Q a 9º aplica-se
à associação desportiva que mantenha equipe
de futebol profissional, atividade econômica
organizada para a produção e circulação de
bens e serviços, e que se organize regular
mente segundo um dos tipos regulados nos
arts, 1.039 a 1.092 da Lei nQ 0.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil".

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta
lei, inclusive:quélnto aos critérios para participação
e adesão de entidades desportivas da modalidade
futebol e aoprazo para implantação do concurso de
prognóstico.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Pauderney Avelino leu aqui o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Nenhuma das emendas que eu
apresenteiJ0i acatada - nenhuma delas. As emendas
não atendiam qualquer interesse do Deputado que
as apresentou. Elas tratavam exclusivamente de as
suntos pér1ihentes ao projeto de lei, assuntos que já
vêm sendo ~iscutidos desde que o Governo editou a
Medida Provisória nQ 249.

Eu est6u dizendo isso porque tenho ouvido falar
de encaminhamentósem função de acordos. Eu não
sei qUleac0fdossão esses nem quem os firmou.

O Deputado José Linhares acabou de falar so
bre as necessidades das Santas Casas. Eu apresen
tei inúmeras emendas. Algumas delas dizem respeito
à limitação de mandatos de dirigentes. Tais emendas
poderiam melhorar o projeto, mas não foram aceitas.

Oriento nossa bancada a votar contra o substitu
tivo por essa e por outras razões que teremos oportu
nidade de expor quando da votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para orien
tar a bancada do PTB, concedo a palavra ao Deputado
Jovair Arantes.
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o SR. JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço algumas
considerações, para orientar a bancada, a respeito da
concordância do PTB em relação ao projeto, mas enfa
tizo a necessidade, quando da regulamentação da lei,
de o Ministro Agnelo Queiroz observar a discrepância
existente na distribuição dos recursos. Sessenta e cinco
por cento para os clubes da Série A é muito. Cada vez
mais estamos elitizando o futebol brasileiro.

No Brasil, a tradição do futebol não passa apenas
pelos grandes clubes ou pelos grandes centros bra
sileiros, mas também pelo Uberaba Sport Club, pelo
Treze Futebol Clube, pelo Sport Club, pelo Moto Club,
pelo Atlético Clube Goianiense, pelo Clube Operário
de Várzea Grande. Enfim, é necessário que pensemos
o futebol brasileiro como um todo e diminuamos as
diferenças entre as diversas séries. A CBF tem como
objetivo principal acabar com o futebol dos pequenos
centros, elitizando o futebol nas grandes Capitais.

O PTB encaminha o voto favorável, mas com a
ressalva de que o Ministro do Esporte precisa obser
var, na regulamentação da distribuição dos recursos,
o ranking nacional dos clubes brasileiros.

O SR. ROBERTO FREIRE - Se discorda tanto,
vote contra.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como en
caminha o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, estamos diante de um projeto extremamente im
portante para o futebol, mas as pessoas ainda não o
compreenderam.

Há pouco ouvi alguém dizer que há dinheiro pú
blico no futebol. Não é verdade. O clube vai emprestar
a sua marca. Quem vai vender é o prestígio do clube.
O dinheiro auferido será diretamente canalizado para
pagamento de dívidas. Se o total auferido não perfazer
o saldo devedor, o clube terá de completá-lo com recur
sos próprios. Estamos tentando viabilizar uma maneira
de o clube agir em defesa do pagamento do débito.

Vamos também parar com essa história de que
estamos discriminando times. Não é verdade. Os clu
bes das Séries A e B estão definidos e os da série C
também poderão participar do concurso, conforme a
CBF definir para esse ou para aquele clube que é pre
ciso fazer a classificação.

O Governo instituiu aTimemania, inicialmente, sob
a forma de medida provisória, mas ela foi derrubada.
Um ano depois, estamos retomando a idéia, para que
o nosso futebol possa continuar crescendo e sendo
motivo de orgulho para todos nós.

Sr. Presidente, mesmo com os adiamentos e sus
pensões solicitados, nada é mais importante do que a
votação desse projeto no dia de hoje.

O PMDB vota "sim" à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota

o PFL?
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto é de extrema
importância para o futebol brasileiro. Todos os clubes
estão ansiosos em vê-lo aprovado. Não há dúvida de
que é um grande avanço no sentido de oxigenar os
clubes para que eles possam melhorar sua perfor
mance financeira.

O PFL encaminha o voto "sim" ao substitutivo
do Deputado Moreira Franco, tendo em vista que ele
reflete o desejo de todos.

Quanto ao destaque referente ao clube-empresa,
temos companheiros que divergem dessa orientação.
Esses estarão liberados para votar como desejarem.

Em relação ao substitutivo, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota

o PP?
O SR. PEDRO CANEDO (PP - GO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, parece que chegamos realmente ao fim,
na Câmara dos Deputados, do processo de aprecia
ção desse projeto de alto alcance social, uma visão
sensacional do Ministro Agnelo Queiroz.

O projeto teve grandes Relatores nas Comis
sões, como o Deputado Marcelo Guimarães, o Depu
tado Moreira Franco e o Deputado Dr. Rosinha. Hoje
chega ao plenário e, com certeza, a Casa corrigirá a
grande distorção proveniente - reconheçamos - de
dirigentes que, no passado, levaram os respectivos
clubes à bancarrota.

Mas, acima de tudo, é preciso dizer que, ao apro
varmos a Lei Pelé, cometemos o maior equívoco da
história do futebol brasileiro, pois permitimos que os
atravessadores ficassem ricos às custas dos jogado
res e dos clubes de futebol.

Hoje, esta Casa dá aos clubes de futebol brasileiro
a oportunidade de recuperarem o crédito, de promove
rem o saneamento das suas dívidas fiscais.

É bom que se diga que os clubes que não devem
também serão premiados, porque receberão diretamen
te da Caixa Econômica Federal recursos para investir
nas divisões de base e assim por diante.

Sr. Presidente, o Partido Progressista, em home
nagem aos clubes brasileiros, que tanto dignificam o
País e nossos atletas, recomenda o voto "sim".

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Timemania é uma solução criativa e inteligente para

,---------------~~-'
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enfrentarmos um problema crônico nos clubes de fu
tebol do Brasil. Nlão é verdade que sairá dinheiro pú
blico para os clubes de futebol. Ocorrerá exatamente
o oposto: é dinhE'iro do torcedor, do apostador que irá
para os cofres públicos.

Esses recursos terão como destino o FGTS, o
INSS e a Receita Federal. Ou seja, o Estado recuperará
seus créditos, e, com isso, ganharão ele e a sociedade
brasileira. Teremos a viabilização do pagamento das
dívidas dos clubes a partir do prestígio deles próprios
e da disposição do torcedor de ajudar o clube de sua
preferência.

Trata-se, repito, de idéia criativa e inteligente, que
deve ser valorizada por esta Casa.

Parabenizo o Ministro Agnelo Queiroz, o Depu
tado Pedro Canedo, autor do projeto, o Deputado Mo
reira Franco, Relator da medida provisória, e os outros
Deputados que relataram a matéria.

O PCdoB vota "sim", ressalvados OS destaques.
O SB. DINlAS RAMALHO (PPS - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se
de matéria muito importante, que vai possibilitar aos
clubes de futebol no País pagarem seus débitos ao
Governo Federal.

Essa importante matéria mereceu ampla discus
são na nossa bancada. Não houve consenso em torno
da sua votação. Na condição de Líder, voto "sim", mas,
em respeito aos membros da bancada que dela discor
dam, os demais membros da bancada estão liberados,
ressalvados os destaques, principalmente aquele que
obriga o clube ase transformar empresa.

Muito obri9ado.
O SR. LEONARDO MAnOS (PV - MG. Pela or

dem. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, o PV
também encaminha o voto "sim" e destaca 2 questões
que consideramos da mais alta importância. A primeira
é o incentivo ao esporte olímpico e paraolímpico conti
dos nesse projetb. A' segunda é um destaque negativo:
a ausência do esporte não olímpico, que gostaríamos
de ver também incluído nesseprojeto. Aguardaremos,
oportunamente,ainclusão dessa matéria por meio de
emenda.

O PV endlminha "sim".
O SB. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para orien

tar a bancada, item a palavra o nobre Deputado Lin
coln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria
redundante por parte do Partido Liberal homenagear
todos os Deputl:idos, como o Deputado Pedro Cane
do, aqui presente. Também elogio a Mesa e V.Exa., Sr.
Presidente, que conseguiu fazer com que votássemos
essa matéria.

Sr. Presidente, esperamos que realmente esse
saneamento aconteça. Deixamos aqui apenas uma pa
lavra: que os próprios times de futebol fiquem um tanto
quanto mais atentos com um bando de oportunistas, um
bando de cartolas incompetentes, muitos deles ladrões,
safados e que ainda continuam soltos por aí.

Apesar disso tudo, encaminhamos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Para orien

tar a bancada, concedo a palavra ao nobre Deputado
Deley.

O SR. DELEY (PSC - RJ. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, jamais falaria desta
tribuna para defender qualquer dirigente que realmen
te não conseguisse, acima de tudo, administrar com
transparência.

Esse projeto realmente não vai resolver todas as
questões dos clubes de futebol no Brasil. O que esta
mos fazendo hoje é socorrer um doente que está em
fase terminal- parabenizo o Ministro Agnelo e os Srs.
Relatores pela sensibilidade -, é dar uma sobrevida
aos clubes de futebol, porque eles praticamente não
têm condição de fazer investimentos. Estamos tentan
do dar a mínima condição para que o esporte possa
fortalecer-se um pouco mais.

Temos de entender que outras questões apre
sentadas,quê respeitamos, só teremos condições de
discutir no Estatuto dó Esporte. Estão aqui os Depu
tados Pedro Canedo e Moreira Franco, que relataram
esseprbjeto. Precisamos entender que temos, sim, de
socorrer os clubes neste momento tão difícil e crítico
por que passam.

Por isso, o PSC vota "sim".
Muito obrigado.
O SR., JOÃO ALFREDO (PSOL - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, para o
PSOL é importante que votemos a PEC nº 7, de 2003,
que beneficia os Agentes Comunitários de Saúde, que
esperam ansiosamente essa votação.

Quanto à matéria, os companheiros que já fala
ram sobre ela já esclareceram. Não é um tributo, é uma
loteria. O recurso será transferido diretamente para os
órgãos federais da Receita, da Previdência e do FGTS.
Portanto, recupera-se um débito, na medida em que
eles tenham um crédito em favor da União. Mas isso
não pode significar, em absoluto, que os maus gesto
res que levaram os times de futebol a essa situação
sejam anistiados do ponto de vista da criminalização.

Estamos tratando da recuperação de créditos
para o Estados. Há recursos v61tados para o esporte
amador e para o Fundo Penitenciário. Logo, é matéria
bem trabalhada e merece o apoio do PSOL.

, I

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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o PSB orienta o voto "sim" ao substitutivo. Futebol é o
esporte mais popular deste País, os clubes estão com
muitas dificuldades e a Timemania é uma alternativa
inteligente para que socorramos os clubes neste mo
mento. Sabemos da necessidade dos clubes; além
de socorrê-los, outras modalidades esportivas serão
também beneficiadas.

É importante que hoje aprovemos esta matéria.
Por isso, o PSB orienta e pede o voto "sim" ao subs
titutivo.

Obrigado.
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDr - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT compreende, como já dissemos anteriormente,
a importância deste projeto de lei não apenas para os
clubes de futebol, mas também por representar mais
um passo à frente na construção de uma grande po
lítica nacional de esportes, uma política descentrali
zada. As unidades federativas, o Comitê Olímpico e o
Comitê Paraolímpico serão beneficiados, assim como.
indiretamente, por intermédio dos clubes, milhões e
milhões de brasileiros, que poderão voltar a ver seus
clubes adimplentes e com uma política conseqüente e
permanente de resgate das suas tradições.

O PDT neste momento ressalta que aos clubes
também cabe uma parcela de atuação em um momen
to triste do futebol brasileiro, haja vista a tragédia que
aconteceu, no último domingo, ao final do jogo entre
o Botafogo e o Fortaleza, quando 2 torcedores foram
assassinados numa briga entre as torcidas.

Hoje, a Comissão de Turismo e Deporto desta
cou um grupo de Parlamentares que discutirá, junta
mente com a Comissão Paz no Esporte, a questão
da violência, para darmos um basta a tudo isso. É im
portante que os clubes também se mobilizem neste
grande momento.

Com a aprovação deste projeto de lei, está de
parabéns o desporto nacional.

O PDT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi

dência vai passar à votação da matéria.
O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.

a palavra.
O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO

NA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PRONA vota "sim".

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores entende que este projeto é muito
mais abrangente do que dizem alguns Parlamentares.
Não se trata única e exclusivamente da questão do

futebol. Tal projeto trata da inclusão social, porque ele
trata do esporte olímpico, do esporte paraolímpico, do
esporte escolar.

Imagino o que significa este projeto para as pes
soas que estavam fora das possibilidades de compe
tição e que poderão ser incluídas pelo fato de o pro
jeto recuperar os clubes. É um projeto que promove a
inclusão social.

Portanto. o Partido dos Trabalhadores vota "sim",
ressalvando, evidentemente, os destaques.

O SR. RENILDO CALHEIROS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, já são quase 20h e temos ainda, pelo menos,
a votação nominal do projeto relativo à Timemania.
V.Exa. convocou uma sessão extraordinária para as
20h a fim de votarmos a PEC da Verticalização. Mas
há uma questão que tem incomodado muito esta Casa,
e as galerias estão ocupadas pelos agentes comuni
tários de saúde.

Quando esta sessão se encerrar, iniciaremos a
votação da PEC da Verticalização, mas não teremos
a oportunidade de votar a PEC nº 7. A questão que
apresento é para que VExa. faça um acréscimo à pau
ta da sessão extraordinária, incorporando também a
votação da PEC nº 7, que não poderá ser votada nes
ta sessão.

Se não a votarmos hoje, haverá grande prejuízo
para os agentes comunitários de saúde. Então, solicito
a VExa. que incorpore a PEC nº 7 na sessão extraor
dinária das 20h.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi
dência acolhe a questão de ordem de VExa. e solicita
a inclusão na sessão extraordinária da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2003. (Palmas nas
galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota
a Minoria, Deputado Fernando de Fabinho?

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Minoria vai votar favoravelmente ao substitutivo, mas
não pode deixar de elogiar o trabalho dos Relatores
desse substitutivo.

Levo ao conhecimento da população brasileira
que esta é uma matéria importante, que vai fazer com
que o futebol amador, o esporte de modo geral seja
beneficiado com esse recurso. Também não posso
deixar de mencionar que é uma forma de tornar os
clubes adimplentes. Durante bom tempo, esse dinheiro
vai sair diretamente para os cofres do Governo, mas

----~-------------_.__.----------------~-
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tenho certeza de que contribui para os outros segmen- O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
tos do esporte no Brasil. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

Assim, nosso voto é favorável ao projeto, vota- anterior. votei com o PT.
mos "sim". O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va- conjunta.
mos encaminhar o voto favorável, mas queremos fazer O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebeto) - Verificação
registros importantes de agradecimento e cumprimen- conjunta concedida.
to pelo esforço coletivo de se votar esta matéria. Seja O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Pre-
nesta Casa,com os Relatores, e muito especialmente sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os

seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
no Governo. com o esforço do Ministro Agnelo Quei- ma eletrônico.
roz e de sua equipe, assim como com a contribuição Está iniciada a votação.
de todos os diril;lentes dos clubes, de forma inventiva, Queiram seguir a orientação do visor de cada
propositiva, foi encontrado um meio de os clubes pa- posto.

garem suas contas com o Poder Público. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden-
Esta loteria é o único meio que os clubes têm de te, peço a palavra pela ordem.

repor o que devem à Previdência, ao Fundo de Garantia O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
e, com isso, se habilitarem a novos empreendimentos, a palavra.
necessários para modernizar e atender â juventude e O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
ao esporte brasileiros. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Cumprimentamos o Ministro Agnelo e todos os cumprimento VExa. peladeterminação em votar esta
que concorreram para encontrar uma solução. Acho matéria. E quero fazer um elogio aos Relatores. Acom-
que o Brasil dá sério passo para viabilizar um meio de panhei o trabalho de ambos e tenho muito orgulho,
nossos clubes de futebol quitarem seus débitos, espe- como membro do PMDB, de pertencer ao partido do
cialmente com a Previdência e o Fundo de Garantia. Relator MoreiraF;rancd, que foi extremamente sensível

Por isso, nosso voto é "sim". às divergências e buscou entendimento em todos os
O SR. FEFilNANDO DE FABINHO - Sr. Presiden- momentos.

te, peço a palavra pela ordem. Por.isso, o PMOB fica muito orgulhoso do traba-
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa. lho desenvolvido por toda a Câmara, em especial pelo

a palavra. Relator da matéria, Deputado Moreira Franco.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA. O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço a

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, palavra pela ordem~

gostaria de conrigir o voto da Minoria. Já que temos OSR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
divergências, vamos deixar a bancada liberada. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Os Srs. O SRITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pela ordem.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- Sem revisão ddorador.) ,.... Sr. Presidente, votei com o
contram. (Pausa.) meu partido nas votações e sessões anteriores.

É APROVADO O SUBSTITUTIVO DO RELA- O SR MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, peço
TOR DESIGNADO EM PLENÁRIO, PELA COMISSÃO a palavra pela ordem.
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, RESSALVADOS OS O SR; PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.

a palavra,
DESTAQUES. aSA. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saudá-lo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica- e parabenizá-lo, 'em nome de todos os que estão incor-
ção. porados à luta pela reforma Sanitária, por sua decisão de

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - O que foi incluir na pauta extraordinária a Proposta de Emenda à
votado, como já havia sido anunciado, foi o substituti- Constituição nº 7, que trata dos agentes comunitários de
vo oferecido pelo Relator da Comissão de Finanças e saúde.
Tributação, ressalvados os destaques. Sr. Presidente, quero, para tranqüilidade de todas as

O SR. JOJ~O GRANDÃO - Sr. Presidente, peço Sras. Deputadas e todos os Srs. Deputados, dizer que a
a palavra pela ordem. proposta de redação que está sendo trazida pelo Relator,

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa. nobre DeputadoWalterPinheiro, à Comissão presidida pela
a palavra. Deputada Almerinda de Carvalho atende muitas preocupa-
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ções que eu. como autor e primeiro signatário da emenda,
pude colher na conversa com os demais colegas.

A primeira preocupação, muito sentida, é a de que
não haja qualquer 'trem da alegria" na solução da ques
tão dos agentes comunitários de saúde. Essa preocu
pação está muito bem endereçada, porque a proposta
prevê realização de processo seletivo público para que
haja contratação por emprego público. Nenhum dos
agentes comunitários de saúde, em sendo aprovada a
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, será estatutário,
pertencendo ao quadro permanente. Será possibilitada
aos gestores públicos de saúde a contratação para o
emprego público por prazo indeterminado.

A segunda preocupação é o que fazer com os
atuais agentes comunitários de saúde.

O texto apresentado ao Plenário é muito claro: os
atuais agentes comunitários de saúde ficarão incorpo
rados por um contrato público se tiverem ingressado
no Programa Saúde da Família por meio de processo
público seletivo, seja um processo da instituição que
o contratou ou diretamente, pelo Município.

Concluo dizendo que esta luta já dura mais de uma
década, a fim de que os agentes comunitários de saúde
tenham condições de estabelecer uma relação de trabalho
permanente, de atender aos interesses dos Municípios e
aos interesses da gestão pública de saúde, viabilizando
a continuidade do Programa Saúde da Família.

A aprovação desta matéria esta noite pela Câmara
dos Deputados demonstrará ao Ministério Público do
Trabalho que o Congresso Nacional está dando uma
solução equilibrada, cautelosa e abrangente para re
solver definitivamente a questão.

Parabéns ao Deputado Renildo Calheiros, que
formulou a questão de ordem que nos possibilitará
votar esta noite a PEC nº 7.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.

a palavra.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL

- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, ainda sobre a matéria em tela, gostaria de
aproveitar a oportunidade para parabenizar VExa. pelo
empenho em colocá-Ia em votação. Parabenizo também
o Ministro Agnelo Quei. JZ e toda a sua equipe, pelo
trabalho realizado, o Deputado Moreira Franco, pelo
seu desprendimento, e a nossa liderança, por intermé
dio do Líder Rodrigo Maia, que entendeu a posição de
grande parcela dos Deputados do PFL de que deveria
encaminhar positivamente a votação da matéria.

Tenho certeza de que toda esta Casa entende a
importância desta votação para o futebol brasileiro.

Nós e a grande maioria da bancada do PFL não
somos contra o clube-empresa, matéria que talvez seja
destacada na próxima votação. Somos a favor do pro
jeto da Timemania, oportunidade única de sanear os
clubes brasileiros, para no momento oportuno discu
tir o projeto referente ao clube-empresa, assim como
às relações entre a CBF, as federações, os atletas e
os clubes de futebol. Desse modo, poderemos votar o
projeto clube-empresa como alternativa para um am
biente saneado no futebol brasileiro.

Sr. Presidente, parabenizo VExa., o Ministro Ag
nelo e toda esta Casa pela votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presidên
cia cumprimenta V.Exa .. Deputado Marcelo Guimarães
Filho, pelo trabalho realizado.

O SR. WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB - PB. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, concordamos plenamente com VExa. ao incluir na
pauta da sessão extraordinária a PEC nº 7, referente
à regulamentação da profissão dos agentes comuni
tários de saúde.

A Casa quer um esclarecimento sobre a intenção
de VExa. de colocar ou não a PEC nº 446 na próxi
ma ou em uma outra sessão extraordinária. Esta é a
questão de ordem que formulo a VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presidên
cia acolhe de pronto a questão de ordem de VExa. e
inclui a matéria como terceiro item da pauta, Deputado
Wilson Santiago.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. hoje à tarde foi realizada audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos, a pedido do Sr. Siderlei
Oliveira, Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores nas Indústrias de Alimentação, com a participa
ção do Dr. Egon Koerner Junior, Procurador Regional do
Trabalho de Santa Catarina, do Sr. Rinaldo Marinho Costa
Lima, Diretor do Departamento de Segurança e Saúde
no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. do Sr.
Roberto Ruiz, Médico San~arista e do Trabalho de Santa
Catarina, entre outros. Nessa audiência tratou-se do gra
víssimo problema de saúde que tem acometido trabalha
dores na agroindústria, em especial as mulheres.

Com o aumento da rotatividade das máquinas,
agravou-se o problema das doenças ocupacionais co
nhecidas como LER. Em 1999, apenas 653 mil pesso-

___~~ ...__~ ,__.r. -.,~~!'fl:lJ.~'~-.·



Dezembro de 200:i DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59779

maioria simples, e para cumprir religiosamente a con

vocação da sessão extraordinária, em cuja pauta há

matérias mais importantes.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

conforme a orientação do PTB.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vo

tei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência informa que quem votar na próxima votação

justificará os votos desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Mesa vai anunciar o resultado da votação:

É APROVADO O SUBSTITUTIVO OFERECIDO

PELO RELATOR DESIGNADO EM PLENÀRIO, PELA

COMSSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇAO, RESSAL

VADOS OS DESTAQUES.

ESTÃO PREJUDICADOS: A PROPOSiÇÃO INI

CIAL (PROJETO DE LEI Nº 5.524, DE 2005); O PRO

JETO DE LEI Nº 5.541, DE 2005, APENSADO; AS

EMENDAS DE PLENÁRIO; E AS EMENDAS E SU

BEMENDAS APRESENTADAS NAS COMISSÕES

DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA, DE TURISMO

E DESPORTO E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E

DE CIDADANIA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL Nº 5524/2005 - SUBSTITUTIVO DA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - Nomi

nal Eletrônica

Início da votação: 07/12/2005 19:47

Encerramento da votação: 07/12/2005 19:58
Presidiram a Votação:

Aldo Rebelo

Inocêncio Oliveira

as pediram o auxílio-doença e foram aposentadas por
invalidez. Em 2003, o número de pessoas que pediram
auxílio-doença e foram aposentadas por causa do tra
balho repetitivo subiu para 1 milhão e 371 pessoas.

É uma violência a exigência de esforço a que es
sas pessoas estão submetidas! As empresas deveriam
agir com um mínimo de ética social ao contratar mais
trabalhadores e diminuir as horas de trabalho, propor
cionando mais garantias à saúde dos trabalhadores.

A Comissão, a pedido de entidades de trabalha
dores, comprometeu-se a trabalhar em favor dessas
pessoas, realizar audiência públicas e caravanas de
mobilização para denunciar tal situação.

As máquinas não podem acabar com as pessoas!
Os frangos que comemos no Bra.sil e os que são expor
tados não devern causar doenças nos trabalhadores e
limitar suas vidas. Épreciso respeito! Precisamos pro
duzir e exporta.r, mas também é necessário valorizar
os trabalhadores. Eles não podem sair desse tipo de
função sem condiçÕes de viver. Jovens entre 25 e 30
anos pedem apOsentadoria devido ao trabalho cruel e
desUmano que realizam nas agroindústrias do Brasil.
Tempos atrás as pessoas trabalhavam, aposentavam
se e continua'lama viver sern limitaçÕes.

Sr. PresidE~nte, registra.mos esta denúncia hoje
apresentada na Comissão de Direitos Humanos.

Ressalto que este País assina protocolos interna
cionais que enfatizam o trabalho como valorização da
pessoa, e não paraprovoCêlrtloenças graves, como tem
acontecido silenéiosamenteerri nosso querido Brasil.

Precisamos levantarnossas rnãos, porque essas
pessoas não podem mais lévantar as suas para grita
rem por seus direitos.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 1ºSecretário.

O SR. PRE::SIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a vot;3.ção.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SIl.VIO TORRES (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 480
Deputados na Casa. Pedi a palavra para dizer que é
a primeira vez que vejo uma votação importante ser
encerrada em menos de 15 minutos.

Lamento não apenas o fato de V.Exa. ter encer
rado a votação, mas também o fato de o Deputado
Aldo Rebelo, Présidente da Casa, não ter ficado até o
final para fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - To
mei a decisão pór tratar-se de lei ordinária, que requer

Sim:

Não:

Abstenção:

Total:

VOTARAM:

272

34

00

306
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Resultado da ,,'otação
Sim:
Não:
Total da Votação:
Art. 17:
TotaJ Quorum:

Orientação
PT:
PMDB:
PFL:
PSDB:
PP:
PTB:
PL:
PSB:
PDT:
PPs:
pedoB:
PV:
PSOL:
PSc:
Repr.PRONA:
MINORIA:
GOV.:

Parlamentar
RoraÍIna (RR)
Alcest.e Ahneida
Ahnir Sá
Luciano Castro
Total Roraima: 3
Amapá (AP)
Dr. Benedito Di as
Eduardo Seabra
Gcrvásio Oliveira
Total Amapá: 3
Pará (PA)
Anivaldo v'ale
José Priante
Socorro Gonles
Vic Pires Franco
Zé Lin"la
Zenaldo Coutinho
Total Pará: 6
An1Ia7.onas (A~I)
Átila L.ns
Francisco Garcia
HUITlberto Michiles
Lupércio Ran"los
Si!a~ Cânl.ara
Vanessa Grazziorin
Total AJnazonas: 6
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272
34
306
I
307

5in,
SilTl
5in"1
Não
Sim
Sim
Sin1
Sim
Sim
Liberado
Sin"l
Sin"l
Sim
Siln
SLm
Liberado
Si01

Partido

PTB
PL
PI-

PP
PTB
PMDB

PSDB
PMDB
PCdoB
PFL
pp

PSDS

P!\..fDB
PP
PL
PJ\..lDB
PTB
pedaB

Bloco
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Sim
Sirn
Sinl

Sim
Sim
Sim

Não
Sinl
SiTTl
Sim
Sin"l
SilTI

Sirtl
SiITl
Sinl.
SÍln
Siln
Si"""
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Rondonis. (RO)
Agnaldo 1'l1uniz
AnselTTlo
Miguel de Souza
Total Rondonia: 3
A<::re (AC)
Henrique _A {"cnso
João Tota
Nilson Mourão
Zico Bronzeado
Total Acre: 4
Tocantin~. (TO)
Eduardo (:Jornes
Mauricio Rabelo
Pastor Anlarildo
Total To,:antins: 3
lVI.aranhão f1VIA)
César Bandeira
C~óvis Fecury
Costa Ferreira
Dr_ Ri ban'1.ar Alves
Neiva Moreira
Nice Lobiao
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Vv'agner Lago
Tot:al M~lIranhão: 9
Ceará (CE)
André Figueiredo
Aníbal Gomes
Antonio CatTlbraia
Ariosto I·-I[olanda
Arnon Bc:~zerra

BisITlarck Maia
EunícioC)liveira
Inácio Arruda
João Alfredo
José Li:nhares
Léo Alcântara
Manoel Sal vi ano
Marcelo Teixeird
Mauro B'~nevides

Moroni Torgan
'\,licente )~rruda

Zé Gerando
Total Ceará: 17
Piaui (Pll)
Átila Lira
Ciro Nogueira
Júlio Cesar
J\..1arcel0 Castro
I\..1ussa Dernes
Nazareno Fonteles
Sirnplicio 1v1ário
Total Pilll.uí: 7
Rio Grande do Norte (RN")

PP
PT
PL

PT
PP
PT
PT

PSDB
PL
PSC

PFL
PFL
PSC
PSB
PDT
PFL
PTB
PMDB
PDr

PDT
PMDB
PSI-:lB
PSB
PTR
PSDB
Pl'.1DB
PCdoB
PSOL
PP
PSOB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
Pl'-1DB

PSDB
PP
PFL
Pl\.fDB
PFL
PT
PT

Siln
SiTTl
StITl

Sim
Sirn
SilTl
Sim

Sim
Sim
Não

Sim
Si",
Não
Sim
SilTI
Sin1
SiTTl
SilTl
Sirrl

Sim
Sim
Sin1
Sin"l
Sinl.
Sir-n
Sim
Sinl.
SilTI
Sirrl
Sim
Sim
Siln
Sim
Sirn
Sirn
Si ITl

SiITl
Sim
SilTl
Sim
SitTl
SiIn
Sim
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Álva....o Dias
Beti nho Rosado
Fátima Bezerra
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Nélio Dias
Ney Lopes
Sandra Rosado
Total Rio Grande do Norte: 8
Paraíba (PB)
Benjatnin Maranhão
Carlos Dunga
Dorni ci ano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Lúcia Braga
Luiz Couto
Philernon Rodrigues
\.VeHington Roberto
v....'ilsoo Santiago
Total Paraíba: 9
Pernambuco (PE)
A nnando Monteiro
Carlos Batata
Fernando FeITo
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
1'Y1auJicio R.ands
Paulo Ruben1 Santiago
Raul Jungrnann
Renildo Calheiros
Roberto Freire
Roberto Magalhães
Total PernaInbuco: IS
Alagoas (AL)
Cii valdo Cari ITlbão
João Lyra
José ThoITlaz Nonõ
Mauricio Qui ntclla Lessa
Olavo Calheiros
Total Alagoas: 5
Sergipe (SE)
Bosco Costa
Jackson SarJeta
João Fontes
Jorge Alberto
José Carlos Machado
Total Sergipe: 5
Bahia (SA)
Ahce Portugal
Antonio Carlos Magalhães Neto
."'-roldo Cedraz
Claudio Cajado

POT
PFL
PT
pr....tDiJ
PSB
PP
PFL
PSB

PMDB
PTS
PSDB
pp
PMDR
PT
PTB
PL
PMDB

PTB
PSDB
PT
PSB
PI.
PTB
PFL
PTB
PDT
PT
PT
PPS
pedoS
PPS
PFL

PSB
PTS
PFL
PDr
PMDB

PSDB
PTB
PDT
PJ\..fOS
PFL

PCdoB
PFL
PFL
PFL

Si 111

Sin1
SiTTl
Sí,rTl

Sín1
Siln
SíTTI
Sim

Sim
Sim
5iTn
Sim
SiJn
SitTl
5iTTl
Sírn
SiTTI

Sinl
SiTTI
Sim
Sin1
Sín1
SíTn
Sim
Sin1
Sim
Sirn.
Sim
Não
Sirn
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sin...
Sirn

Sinl
Sinl
Si01
S1 ITl

Sin1

Sin1
Sinl
Sinl
SÍln
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Daniel Ahneida
Fábi.o Souto
Félix Mendonça
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Gullhenne Menezes
Jairo Carneiro
João A I rn(~ida
João Carlos Bacelar
João Leão
Jonival Luca~ Junior
José Rocha
Josias GOllnes
Jutahy Jutlior
Luiz BassuIna
Luiz Carn~ira

Marcelo GuiTTlarães Filho
Mil ton B:a~rbosa

N e 1son P&:~IIegri no
Pedro lruja
Reginaldo Germano
'Wahcr Pinheiro
Zelinda Nfovaes
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 28
I\.-'1inas Gerais (MG)
Ana Guerra
Aracely de ,Paula
Bani fácio de Andrada
CaboJ,úHo
Custódio Mattos
Fernan'doDini z
Geral do Thadeu
Gil mar Mac hado
]brahim P~bt-Ackel
Ivo José
JaiITle Marti os
João Magalhães
João !'l..1agno
João Páulo GOITles da Si Iva
José M ilítão
Lael VardJa
Leonardo Mattos
Leonardo Montei ro
Lincoln Pc>rtela
Marcello Siqueira
Maria do C~arrno Lara
Mário Assad Júnior
Mário Heringer
O'sJTlânio Pereira
Paulo Dellgado
Roberto Brant
Rc.TneI Anizio
ROTTleu Que] roz
Sergio Miranda
Vadinho Baião

PCdoB
PFI.
PFL
PFL
PFL
PT
PFl.
PSDS
PL
PP
PTI3
PFI.
PT
PSDS
PT
PFL
PFL
PSC
PT
PMDB
PP
PT
PFL
PT

PT
PI.
PSDB
P!\'1DB
PSDB
PMDB
PPS
PT
PP
PT
PL
PMDB
~T

PSB
PTB
PFL
PV
PT
PL
Pl\.1DB
PT
PSB
PDT
PTS
PT
PFL
PP
PTB
PDT
PT

Sin'1
Sitn
Sim
Sirrl
SilTI
Sim
Sinl
Não
Sim.
Sim
Sim
SiITl
Sirrl
Não
Sim
Sim
Sin,
Sinl
Sin1
Sim
SilTl
Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
SÊnl
Sin1
Sin,
Sirn
Sinl
Sim
SiTTl
Sim
Não
Sim
Sim
Strtl
Sin1
Sinl
SiITl
Sinl
Sim
SÜJl

Sinl
Sírn
Sim
Sinl
Sim
Sim
Sln1
Sinl
Sim
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Total Minas Gerais: 30
Espírito Santo (ES)
Manato
Marcelino Fraga
Nilton Baiano
Renato Casagrande
Total Espírito Santo: 4
Rio de Janeiro (RJ)
Alexandre Cardos....,
Alrncrinda de Carvalho
Ahnir Moura
André C~osta

Antonio C'ados Biscaia
Carlo~ Nader
Carlos Santana
Chico Alencar
Deley
Dr, Heleno
Edson Ezequiel
Eduardo Cunha
Fernando Gonçalves
Fernando Lopes
Francisco Dornelles
Itamar Serpa
Jair Bolsonaro
Jorge BiUar
Josias Quintal
Juiza Denise Frossard
Julio Lopes
Leonardo Piccíani
Miro Teixeira
Moreira Franco
Nelson Bornier
Paulo Baltazar
Renato Cozzolino
Vieira Reis
"rotal Rio de Janeiro: 28
São Paulo (SP)
Alberto Goldrnan
Aldo Rebelo
Angela Guadagni fi

Antonio Carlos Mendes 'rhan"lc
Antonio Carlos Pannunzto
Ary Kara
C~hico Sardelli
Cláudio Magmo
Corauci Sobrinho
Devanir Ribeiro
DiTna:s Ramalho
DurvalO.-lato
Edinho MonteTTlor
Edna Macedo
Elirnar Máximo Damasceno
Enéas
FeJ-nando Esti n"la
Gilberto Nasci lTIento

PDT
Pl'VfDB
pp
PSB

PSB
P1VfDB
PFL
PDT
p'r
PL
PT
PSOL
PSC
PSC
PI\1DB
PrvlDB
PTB
PMDB
pp

PSDB
PP
PT
PSB
PPS
pp
PMDB
PDT
PJ\,1DB
PMDB
PSB
PDT
PI\.1R

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PSDB
PTB
P'-'
PPS
PFL
PT
PPS
PT
PSB
PTB
PRONA
PRONA
PPS
PMDB

SitTI
Sim
Não
Sin""!

Sim
Sim
Sin'}
Sim
SiTTI
SlTTI
Sin1
Sim
SilTl
Sim
S itTl
Sim
Sirn
SiTTl
Sirn
Não
Sim
SilTl
Nào
Não
Sisn
Sirn
Sin...
Sim
Sim
!'Jão
Sim
Sim

Não
Art. I
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sirn
Sim
Sim
Sinl
S',n
SiTTl
Não
Sínl
Sirn
Sim
Não
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lideu Araujo
Ivan Valente
J arn.i 1 MUI:ad
João Batista
João Paulo Cunha
José ~1enltor

Julio Semeghini
Lobbe Neto
Luciano Zica
Luiz Anton.io Fleury
Luiz Carlos Santos
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
MareeIo Orti z
Marcos A brarTIo
Milton Monti
N e 1So" M arquezell i
Neuton LiIna
Orlando Fantazzini
ProCessor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Roberto Ciouveia
Salvador Zünbaldi
Silvio To-rres
Vadão Gomes
Vicentinho
'\Valter Barelli
Total Sã,o Paulo: 47
Mato Grosso (MT)
Carlos Abicalil
Celcita Pinheiro
Pedro Henry
Ricarte dc~ Freitas
Thehna de Oli"lei ra
Total J\r11lIt"O Grosso: 5
Distrito Federal (DF)
Jorge Pinheiro
José Roberto ATTUda
Osório Adriano
Tatico
Total Dis:t:rito Federal: 4
Goiás (GO)
Barbosa l"leto
Carlos Alberto Leréia
J oão Can~pos

Jovajr Arantes
Neyde Aparecida
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Caiado
Rubens Cttoni
Sandes Júnior
Sérgio Cai ado

PP
PSOL
pedoS
PP
PT
PT
PSDB
PSDB
PT
PTB
PFL
PT
PSB
PMDB
P'\/
PP
PL
PTB
PTB
PSOL
PT
PT
PTB
PT
PSB
PSDB
pp

PT
PSDB

PT
PFL
pp

PTB
PSDB

PL
PFL
PFL
PTE

PSB
PSDB
PSDB
PTB
PT
pp
PMDE
PSDB
PFL
PT
PP
PP

Sim
SiIT1
SiJTI
Não
Sitn
Não
Sin..
Não
Sitn
Sinl
SíTTl
Sirn
Sirrl
Sim
Sírrl
Não
Sírn
Si."
Não
Não
Si"}
Si."
Sinl
Sim
Não
Não
Sirrl
Sim
Não

SÜTI
Sim
Si.TI
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Não

Sim
SiTn
Sirtl
SiTrl

SitTl
Silll
Não
SiJn
Sim
Sim
Sim
Sim
Sirrl
SilTl
SiITl
Sirrl
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V í Imar Rocha
Total Goiás: 13
Mato Grosso do Sul (I'\-1:S)
Antônio Carlos Bífli
Antonio Cruz
Geraldo Resende
João Grandão
Murilo Zauilh
Nelson Trad
",",'aldeITlir Moka
Total Mato Grosso do Sul: 7
Paraná (PR)
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Eduardo Sciarra
Giacobo
lris SiITlões
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Vitorassi
Total Paraná: 10
Santa Catarina (Se)
Edison. Andrino
Fernando Co..-uja
Gervásio Silva
] van Ranzol i n
João Pizzolat1i
Leodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Mauro Passos
Paulo Aronso
Paulo Bauer
Total Santa Catarina: 10
Rio Grande do Sul (RS)
.ht.dào Pretto
Alceu Collares
Beto Albuquerque
Enio Bacci
Érico Ribeiro
Francisco Appio
Francisco Turra
I-Ienrique Fontana
Júlio Redecker
Marco Maia
Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Proença
C)nyx Lorenzoni
Pastor Reinaldo
Paulo Gouvêa
Tarcisio ZilTlTTlerrnann
Wilson Cignachi
Total Rio Grande do Sul: 18

PFL

PT
PP
PPS
PT
PFL
PMDB
PMDB

PPS
PL-
PP
PFL
PL
PTB
PSDB
PMDB
pp

PT

PMDB
PPS
PFL
PFL
PP
PP
PT
PT
PMDB
PSDB

PT
PDT
PSB
POT
PP
PP
pp
PT
PSDB
PT
PT
P:l'\tlDR
PPS
PFL
PTB
PL
PT
PMDB

Si!n

Sino
Sirn
Sim
Si01
SiTn
Sin1
Sitn

Sinl
SiTTl
Sino
Sim
Sin1
Si.-n
Não
Sim
Sim
SirTI

Sinl
Sim
Si-m
SiJTI
Sinl
Sirn
SIfT]
::"Jao
Sirn
Sino

Sinl
Sino
Sim
Sino
Sirn
Sinl
Sinl.
Sltn
Não
Siln
SiTTl
Sin"l
SilTI
Sino
Sin)
Sin)
Sin"l
Sin1
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infor
mo ao Plenário que foi retirada a Emenda Aglutinativa
nº 01, de seguinte teor:

EMENIDA AGLUITINATIVA Nº 01

Com base nas l~mendas de nº 1 e 2 da Comissão
de Seguridade Social e Família, objeto de destaque
de bancada, dê·-se ao art. 2º do projeto a seguinte
redação:

"Art. 2º ..

111 -- dezessete por cento, para o custeio
e manutenção do serviço;

VII - três por cento para as Santas Ca
sas de Misericórdia, hospitais e entidades fi
lantrópicas.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2005.
- José Unhares, Vice-Líder do PP; Rafael Guerra,
PSOB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - In
formo ainda que está prejudicado o seguinte reque
rimento:
Sr. Presidente, requeremos, nos termos do artigo
162, inciso XIV, do Regimento Interno, a votação em
globo dos destaques simples apresentados ao PL. nº
5.524/05.

Sala das Sessões, Luiz Sérgio, Vice-Líder do
PT.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
siderando que há muitos destaques para esta matéria
e que foi convocada sessão extraordinária para as 20h,
vou encerrar a sessão.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

PARÁ

José Priante PMOB
Total de Pará: 11

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 1

PIAuí

Ciro Nogueira PP
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

João Carlos Bacelar PL
Severiano Alves por
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 3

RIO DE JANEIRO

Itamar Serpa PSOB
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Iara Bernardi pr
Paulo Lima PMOB
Vadão Gomes PP
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 4

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares por
Paulo Gouvêa PL
Total de Rio Grande do Sul: 2

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OSSRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 1

PARÁ

Ann Pontes PMOB
Asdrubal Bentes PMOB
Wladimir Costa PMOB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 4
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AMAZONAS

Carlos Souza PP
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB
Remi Trinta PL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Gonzaga Mota PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Moraes Souza PMDB
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PFL
Marcos de Jesus PFL
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

César Medeiros PT
Edmar Moreira PFL
Eduardo Barbosa PSDB
Júlio Delgado PSB

Reginaldo Lopes PT
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 6

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Jair de Oliveira PMDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB
Laura Carneiro PFL
Márcio Fortes PSDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Delfim Netto PMDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PL
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL
Maninha PSOL
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Enio Tatico PL
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Total de Goiás: 3

PARANÁ

André Zacharow PMDB
Dr. Rosinha PT
José Janene PP
Oliveira Filho PL
Takayama PMDB
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Kelly Moraes PTB
Total de Rio Grande do Sul: 1
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
hoje, quarta-feira, dia 7, às 20h, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJIEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 548-B, DE 2002

(Do Senado Federal)

CClntinuação da discussão, em primei
ro turnc), da Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 548-8, de 2002, que dá nova re
dação '!l0 § .1º do art. 17 da Constituição
Federal, para disciplinar as coligações
eleitoralis; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela admissibilidade (Relator: Dep. Inaldo
Leitão); e da Comissão Especial, pela apro
vação desta, pela admissibilidade e, no mé
rito, pela rejeição das emendas de nºs 1 e 2
(Relator: Dep. Pauderney Avelino).

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7-8, DE 2003

(Do Sr. Maurício Rands e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-8, de
2003, que altera o Inciso 11 do art. 37 da Cons
tituição Federal, permitindo a contratação pela
admini!~tração pública de agentes comunitá
rios de saúde através do processo seletivo
públic(l'; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade desta, com substitutivo, e
pela imldmissibilidade da de nº 224/03, apen
sada (Relator: Dep. Luiz Couto) e da Comissão
Especi'!ll pela aprovação, com Substitutivo
(Relator: Dep. Walter Pinheiro).

3

PROPOSTA. DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 446-8, DE 2005

(Do Sr. Ney Lopes e Outros)

Diiscussão, em primeiro turno, da Pro
posta dle Emenda à Constituição nº 446-8, de

2005, que dispõe sobre a não aplicação da
ressalva do art. 16 da Constituição Federal,
ao pleito eleitoral de 2006; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela admissibilidade (Relator: Dep.
Darci Coelho); e da Comissão Especial pela
aprovação deste, com substitutivo, e pela re
jeição das de n2s456105 e 466/05, apensadas
(Relator: Dep. Marcelo Barbieri).

Tendo apensadas as PEC's nºs 456/05 e
466/05.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 59
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERío
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N!! 288, REALIZADA EM 25
DE OUTUBRO DE 2005 7" RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nesta pequena intervenção, que
ro fazer um com,entário a respeito do referendo que
deliberou sobre a proibição do comércio de armas e
munição no País. O povo brasilE!iro, de forma muito
expressiva, manifestou-se pelo "não".

Teríamós de fazer leituras sobre a posição que
o eleitor do Brasil adotou. A prir;neira delas é sobre as
responsabilidades que OS Governos Estaduais e o Go
verno FederálMrTlcom apoHticade segurança.

A insegulCI.~çaneste País é algo que efetivamente
ultrapassou tdcl050S limites do SUpOrtável. Ao ler e refletir
sobre esse r~sultadb, temos detera responsabilidade de
identificar q'u~i~os'Prbjetos,'os progrcjlmase as ações deve
mos desenvOlver'nosentido de aSsegurar uma política de
segurança.públi~eideritifipar quél aresponsabilidade de
cada entecJél. FegeraÇão, de cada Governador de Estado,
da União e da.~gra.hdes cidades dq nosso País.

Esse terHél,~ern dúvida albüma, entrou no deba
te a partirdo referendo e fará parte da discussão na
eleição do ano qUevem.'Nenhúm candidato a Gover
nador, nenhumc;é\ndidato à' PnbiCtência da República
deixará de tratatdesse a.ssuntcil..

Não houve oaproveitarnent6 que poderíamos ter
desse debate. As campanhas nãdforam aprofundadas
no elemento central: a segurança pública. Procuraram
desenvolver mais aexpliCita.çãd de símbolos, de ques
tões emocionais, enfim, h6uve deturpações tanto na
campanha do "sim" como na do "não". Mas principal
mente a do "não" procurou vincular a questão da arma
com elementos como Iiberdadê, direitos, como se isso
fosse a questãócentral,tenMhdoinstigar o protesto,
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a rebeldia, sem levar em conta que estaríamos dando
um passo adiante ao buscar um caminho de modifica
ção da situação atual - ou seja, da violência praticada
com a arma de fogo no momento -, com a mudança
que o "sim" poderia propiciar nesse processo.

Sr. Presidente, posicionei-me desde o primeiro
momento em defesa do "sim", como uma contribuição a
mais para a implementação daquilo que o Estatuto do
Desarmamento traz. O debate ficou ainda insuficiente,
e devemos aproveitar esse processo inicial para am
pliá-lo e trazer novos elementos, principalmente. nes
te momento de efetiva implementação do Estatuto do
Desarmamento, que contêm fundamentos para garantir
melhores condições de segurança pública.

Desarmando milhões de pessoas que possuem
armas neste País e coibindo o uso da arma de fogo,
teremos um ambiente de maior tranqüilidade e a di
minuição da tragédia que é a morte por arma de fogo,
que atinge cerca de 40 mil pessoas, na maioria dos
casos jovens do nosso País.

Desejo que esta manifestação sirva como elemen
to fundamental para a ampliação desse debate.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO DES
TINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 305, REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2005 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 28 de
outubro, foram celebrados os 60 anos da participação
do Brasil na 2ª Guerra Mundial. O General-de-Exército
Paulo César Castro, numa belíssima fala, introduziu um
documento, o qual passarei a ler, dedicado à juventude
brasileira. Refiro-me ao boletim lido. Na ocasião, também
houve a entrega da Medalha Mascarenhas de Moraes
ao Comendador Camilo Cola, que se fez presente e
proferiu um belíssimo discurso, sobre o qual posterior
mente tecerei comentários mais aprofundados.

O General Castro, Comandante da Secretaria de
Economia e Finanças do Exército, externou a todos os
presentes ao evento a seguinte obra histórico-literária,
que aproveito para dedicar à juventude brasileira:

"O ano era 1942. A grave decisão de participar
da Segunda Guerra Mundial só aconteceu depois que,
traiçoeiramente, nas costas brasileiras, foram afunda
dos navios desarmados e ceifadas vidas, com enorme
prejuízo ao patrimônio e ofensa à honra nacional.

O Brasil, com a Força Expedicionária Brasileira - FEB
estendeu, além fronteiras, o braço forte do seu Exército.
Foi à Europa e, ao lado das nações democráticas do mun
do, combateu o nazi-fascismo, que violentava a existência
humana, sufocava as liberdades e abolia a paz.

Naquele tempo difícil, a dignidade era espezinha
da, as famílias seqüestradas e destruídas, as proprie
dades arrasadas, os bens arrancados, as mentes inva
didas e as sociedades aterrorizadas. Época sombria!
Corações pulsando no medo da violência de um Estado
munido de força prepotente, que aviltava os mais fra
cos, abafava a esperança de fraternidade, inviabilizava
a liberdade e sufocava a paz necessária à evolução e à
construção do bem de todos. Com um efetivo de 25.334
homens, a FEB participou ativamente das operações
de guerra no Teatro do Mediterrâneo, de julho de 1944
a maio de 1945. na Campanha da Itália.

Compôs-se a FEB de um Comando, uma Divisão de
Infantaria, um Depósito de Pessoal e pequenas organiza
ções com serviço de Justiça e de saúde, ao qual estive
ram integrados cerca de 100 médicos, enfermeiros e 111
enfermeiras, Serviço Religioso e contingentes de ligação
e de intendência. A força combatente da FEB foi a 1ª Di
visão de Infantaria Expedicionária, comandada pelo Ge
neral-de-Divisão João Baptista Mascarenhas de Moraes,
um conjunto tático-operacional constituído por infantaria,
artilharia, cavalaria-motorizada, engenharia, aviação de
ligação e observação e serviços de apoio e combate.

O General-de-Divisão Mascarenhas de Moraes
acumulou o comando da Divisão com as demais for
ças não divisionárias estacionadas na Itália. Além do
General Comandante integraram a Divisão Brasileira 3
outros oficiais-generais: General-de-Brigada Zenóbio
da Costa, como Comandante da Artilharia Divisionária;
como Comandante da Infantaria Divisionária, Oswaldo
Cordeiro de Farias; General-de-Brigada Olympio Falco
nieri da Cunha, como Comandante dos elementos não
divisionários, inclusive do Depósito de Pessoal, um con
junto de cerca de 5.000 homens destinados a garantir a
subst~uição imediata dos mortos e feridos em ação.

O efetivo da FEB deslocou-se para o Teatro de
Operações em navios de transporte de tropa da Mari
nha norte-americana em 5 escalões sucessivos: todos
eles cruzaram o Oceano Atlântico e penetraram no Mar
Mediterrâneo protegidos por poderosas escoltas aero
navais, em vista dos perigos da ativa guerra submarina
desenvolvida pelos alemães e italianos. Somente as
111 enfermeiras foram transportadas por via aérea.

Ao chegar. recruta em lides guerreiras, foi a tropa
brasileira incorporada ao V Exército norte-americano,
comandado pelo General Mark Clark, e incluída nos
quadros do IV Corpo de Exército, comandado pelo
General Willis Crittenberger.

Lado a lado com o V Exército norte-americano
combatia no Teatro do Mediterrâneo o famoso VII' Exér
cito inglês, comandado pelo Marechal Montgomery,
laureado pelas vitórias sobre os alemães e italianos
obtidas na Campanha do Norte da África e Sicília. O
Comandante Supremo do Teatro do Mediterrâneo era
o Marechal Sir Alexander, do Exército inglês. Nesse

-----, ,-----------------------------~'~--,.,
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quadro de estrelas fulgurantes da guerra, veteranos
famosos, entrou a nossa FEB.

Suportaram as forças brasileiras a inclemência do
inverno europeu dEI 1944combatendo os alemães nos con
trafortes e altos picos da cordilheira dos Apeninos. Jamais
lhes preocupou o fatode serem novatas entre tropas vete
ranas e jáfamosas. Nunca esmoreceram em sua vontade
de regressar ao Brasil com a vitória de suas armas.

O dia de hoje traz ao presente, sobretudo às ge
rações mais novas, as amargas liçõ~s aprendidas e
os pesados fardos que suportambs. E uma data para
recordarmos e honrarmos os que foram humilhados,
perseguidos e martirizados em verdadeiro holocausto.
Milhões de seres humanos submetidos à inconseqüente
e desumana sede de pbder dos governos tiranos.

Homenageamos, hoje, tantos anônimos e até
soldados desconhecidos, que souberam enfrentar,
muitos com o sa.crifício da pr6pria vida, uma doutrina
totalitária que não aceitava as minorias, não respeitava
as diferenças, aglredia a democracia e se autodenomi
nava.fonte única. da Verdade. Reverenciamos civis e
militares, irmãbs de todos os continentes, não importa
a cordape~e, alíngua falada ou a religião que pmfes
savam. Eles se fizeram vitoriosos!

Nosso País, ao enfrentar os horrores da guerra,
conquistou, com a hercúlea coragem de seus pracinhas,
o direito de coml~mbraros 60 anos do término da Se
gunda Guerra Mundial, acontecimento tão significativo
para toda a hUmanidade. Essa conquista representada
pelo 'vê' dbS dedos médio e indicador da mão amiga,
nutria antevisãootimista e. forte alento, cantado em
versb e prqsa cómó 'ávitÓria quevirá. ..'.

Portúdo isso, destacamos afibra do herói brasilei
ro,.dessa gente simples e ordeira, desse povo pacífico,
operoso e alegrE! Cbm a vida. Vitória do nosso febiano,
reconhecidamente eficiente, disciplinado, respeitado e
agu~rridona defresae na conquista da 'paz que que
remds com fervor'. Vitória do cidadão feito soldàdo,
reprE?sentante dt~ uma sociedade quê, livre, escolheu
a democracia e corajosamente lutou por ela".

Commuito orgulho, regi~trambsnesta dataos 60
anos dep~rticipaçãoda Força. Expedicionária Brasi
leira - FEB na 2ª Guerra Mundial.

Muitoobri~lado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTltDO WAGNER LAGO NO PERíODO
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINJIRlA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº306, .REALlZADA EM 17DE NOVEMBRO
DIE2005-RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. WAGNER LAGO (PDT - MA. Pela ordem.)
- Sr. Presidente; Sras. eSrs. Deputados, quero registrar
importante fato ocorrido no Maranhão, o que mostra que
o aos poucos o Estado está sendo desprivatizado.

o Teatro Arthur Azevedo, casa de espetáculo da
maior importância para a cultura, a dança e a música,
durante muitos anos ficou privatizado nas mãos de um
diretor, uma figura alien ígena do Estado do Maranhão, que
passou praticamente a ser seu proprietário. Já estão até
sugerindo o nome de Fernanda Montenegro, quando da
reforma. A atriz fez um comentário sobre a conduta dessa
figura que foi para o Maranhão e se apossou do Teatro
Arthur Azevedo. Bilhões de reais foram consumidos em
várias reformas e, ainda assim, o teatro estava fechado,
além de levarem vários equipamentos valiosos.

Marco da cultura do Maranhão e especialmente
de São Luís, o Teatro Arthur Azevedo foi reinaugurado
pelo GovernadorJosé Reinaldo, após ~ma reforma exe
cutada dentro dos padrões técnicos mais exigentes.

Prédio histórico, de 1817, abrigou o Teatro União,
que, em homenagem ao grande escritor, poeta e drama
turgo maranhense Arthur NatalinoGonçalves Belo de
Azevedo, passou a chamar-se Teatro Arthur Azevedo.
Após anos desativado vblta a funtionarincentivando
as artes cênicas e divulgando cultuta ao tempo em
que abre opções de entretenimento..

Portanto, hbje, Sr. Presidente, a Assembléia Le
gislativa do Estado do Maranhão recuperou para o
patrimônio do Estado o prédio matriz secular onde o
Padre AntônioVi.eira fazia seussermôes.

Esse précJio, que a arquidiocesedoou ao Estado
no começo do século passadb, há 15 anos servia a
uma tal Fundaç[lO Memória Republicana, que depois

, passou a se chamar Fundação Jos~ Sarney, e que
há 15 anos cobrava 6 mil reais p6reventbs, Naquela
mostra do Descobrimentdgastararn 4' milhões de reais
para adaptar aquela cois~ pública, que depois passou
à iniciativa privada. Pagaram q0081i.lreais para Ede
mar Cid Ferreira, amigona atual Senadora .Roseana
Sarney é seu padrinho(j~casamento.

O Governador José Heina:ldoté.re a sensibilidade
de nomear uma comissão de artistas dos mais diver
sos desempenhos para acompanh~ráreforma, orçada
inicialmente em R$7 mill1ões ~; nd rigor da: transpa
rência, custou apenas R$1 milhão. (]) entusiasmo do
Goverriadortranspa.rece num de seus pronunciamen
tos sobre o teatro:

"A mais importante casa de espetáculos
do Maranhão acaba de abrir suas portas para
que a população assista a uma demonstração
de compromissos coma cultura, respeito para
com b público ê a classe artística do Estado.

Eu e m'inha equipe de Governo fomos os
atores da volta triunfal do Teatro Arthur Azevedo
com grande entusiasmO. E, depbis de mais de
três anos fechado, com a indignação da classe
artística e intelectual, coriseguimos superar
os problemas deixados pela administração
passélda. Hoje, uma comissão, formada por re-
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presentantes do teatro, da dança, da música,
produtores culturais, juntamente com a direção
desta casa, administramos o teatro".

A Diretora do Teatro Arthur Azevedo, Nerine Lo
bão Coelho, lamentou os tempos em que ele esteve
fechado:

"No decorrer de seus 188 anos de exis
tência e serviços culturais prestados à comuni
dade o Teatro Arthur Azevedo tem sido vítima
de longos períodos de portas fechadas para re
formas, com longas seqüências de paralisação
de suas funções sociais e de difusão cultural
maranhense, brasíleira e estrangeira".

O Secretário de Cultura incentiva, com uma frase,
os maranhenses que fiquem de guarda em defesa do

Teatro: "Nunca mais permitamos que aventureiros se
apossem do nosso patrimônio cultural".

Sr. Presidente, nesta oportunidade, congratulo
me com a classe artística do Maranhão e com a cultu
ra maranhense, cujo santuário de apresentações, de
dança, de teatro, de música foi reaberto.

Cumprimento também a Assembléia e o povo do
Maranhão, que aos poucos está recuperando seu patri
mônio. O início da "privataria", essa forma de passar a
coisa pública para a ordem privada, começou há 40 anos
no Maranhão, mas está com seus dias contados.

Sr. Presidente, peço que seja inserido nos Anais da
Casa folderdo Teatro Arthur Azevedo e de sua recupera
ção, que foi um presente para a cultura do Maranhão.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

TE~TR-~ AR-T~LJB

~ZEV-E~C>.

QLJE BC>~ Q-cTE
/'..

V-~CE V-C>LT~-cT!

L.·~~5õ"'~=:'!:'~""~~~9~·~de.s! O Gcn::>erru> do ê.sta.do E?S!éí eTl.Zrega.Tl.do à
:7
1..LTYUZ dcz.s ,jóia.:;; TYI.CI.is ra.:ras dL::l. a.rq'U.it;e~ t.ea.tral

qéa.t:ro ..sz4rth~r ~:;;::.epedº_ êsta belissirn.a. C'~ de

§J:~~~~~rCJTl.a. ca.pitL2.1 do .Dr'ra.ra.TI.1-La.o, a.ca.ba. de pa.ssa.r por LLTTu:z

reforrru:z,. dig;ru::z de CLplcLu.sos, orz.de forr:zm. recLLr>erados os seLLS

aspectDs cêrl.iceuo> e IécrUcos J7CZra ga.rc:zrztir a. qLU21LclL:Lde cL::zs

CLpreserU:CLt;óes e v>c>lt:.::r.r d Ceru::I: CC>Tn. espetácLLlos de grcLTl.de

irrq7D~Tl.cia.TU:> CeTl.á.rio CLrtist:iCõ:

GZogia.do ~ra.rt:ist:a.sde Lodos os gi?n.eros, o.,#rd."u..r..#z..et::::>edo reLorru::z

COrrl. toda CL l:>el~ e e:spleTl.dor; qLZe seTTt.pre ~a.Tl.tCLra.~seLZ público e

visiLa.n.t:es, desdeqlÃefoi irl.a.lÃgu.rado há 188 a.n.os_

~o recu~ro ''''0880 priTl.cip.a1 ~ea.t:rc>, o- GoJ,;>errl.Q do Gsb::;LaO CLteru:::Le

a.o cla.rn.or e' aos CLT7..Sei= de to~ ~rna. população q-u.e aT77.a. e

pril::>ilegia. a. cul~ra...CoTl.t:rz-bui, t:a.rn.b.§Trl., pa.ra. a. gerat;ão de emprego

e re~ e d~ll.::>e a. czut:o-estiTTl.Gl. à cla.sse a.rtt:stiCC#. rnczra.Tl.heT7..Se. que

Tl.ã.o l.'ê a. horcs. de TY10stra.r C> seu t:a.le7?-t:o Tl.esse palco, que L"'Olt:a. a.os

brCLf;OS do po~ por iTl.t:erTTl.édio ele l..#.TYl. G<:".""erru~qLt.e a.Tn.Gl.. reconhece e

pre-serva. os seLl.S ~loresculturaZs_ Os espet:á.c~loseslã.ogarantidos.
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o c:ftatro é do povo
fi rn.a~s importante casa. de espetáculos do b'Ea.r~nhã~
a.caba. tJ,.e abrir St.LQ.8 portas para. que a populaçClo asszsta
a UTTuz:fdernon,stração de compromisso com Cl cultura.

.....s.~sptfi&:-~pa.racom. o público e a. classe a.rtística. do Gsta.do_

eu e rn.in.ha. equipe de Governo fornos os atores da l?olta
t:riu:n.fal do <:Teatro firthurfi~do. com gra.-n.de
eru-u.aiasrno. e depois de mais de t:n§s an.osfechado~ com a
indignacão da classe arttstica e intelBCt:U.Clt conse.guirnos
superar os problern.as dei::xxu::l.Ds pela. adrn.inistrar;ão
pa..ssQ..Gla-J7oje~ u.rru;z corn.issa.o~forrn.ada. por
represen.Lantes do ~tro~ da danc~ da TYLúsica, produtores
Cu.ltu.rr:.li.s~ju:ruarn.en.te com a. d:ireção desta casa,
adrninisu-arn. o teatro.

êsta. é a rna:ia clara dern.onsu-ação de que" TJ.O rn.eu.
GoJ:'ern.o" classe art:tstica. e GoIPerno estãojun.tos em cena.,
desern.JDenhan.do irn..porta..ntes papéiS.

!"Para os a.mantes da a.rt~ o <Teatro firthur fiz;elPedo é o
espaço onde 08 sonh.os e realidade se canfL'ndern.; onde a
tragédia. e a comédia possuem. t:erri~rio lzc:>re.q>ara o
artista, este palco é o lugar rru::Lior de sua. e:x:pressão.

Consic.len::u::lo por muizos COTTl.O o prtTn.eiro teatro a ser
instalado em urna capital brasileira, ofirthurfizev>edo~
desde ,::I. su.a. inau,guração, ern:t827;. abriga.apresentaçõe8
de cornpanhias iruernacionais~n.a:ciortais e de artistas da.
nossa. 1ter7U- G por sua. importdncia arquitetônica e
hislórú::a,. faz parte do conJunto de <Teat:ros .hi:Eonurnen;tas-
do <BT'CltsiL -- - -

...JVõ séculooXJ;,X, recebeu o nome de ~ea.tro <eTn.iã.o e
charnou-s~ ta..rnbérn %atro São ..J::y.ís" em. "1852. Vepois.foi
den.oTn.~ru:zdofirth.u.rfi~o~ eTn ju.sta hOn"lena.geTn ao
escritor rn.a.ranhens~reconh.ecido na.cion.almente.

fissirn.. COTTl.O «:> <Pall'.icio dosJ:'&6es. fechado por dez an.os~
mas ~!cuperadoem. meu G-o~o .:J aberto à l7isitação
pública, o crea.trofirt:hu.rfi~ passa a fa..z;,er parte da
galeriGL de preciosidades do h;laranhão que tenho a honra
de d~ol~à populaçãO. ê ~odos os nossos esforços seria:rn.
eTn. -,;:oã.o se defrxãssernos de lado os espectadores. q?or isso..
para. garantir o acesso de todos. serão reali.z;a;da.s
temporadas de espetácu.los a pre{;os populares. e sei que.
hoje" ~~ta.rnos eser~endo rn..a.is um capUu.lo dest:a
grandiosa hislória da ~e rnLI.ranhense.

.J\R,s ru:1.o poderCa.:rnos reabrir as portas desta casa de
espetáculo sem anuncia.r a ~odos l?Ocês: o teatro firth.u.r
~do. agora..,. é do povo!

70sé R..ein.a1do Carneiro Tavares
G-overnador do Est:ado do .l'.I.1a.ra...nhão
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c O %atrofirthurfize15'edo?
e~~firthurJZ'Ez:;.epedo? êra. a pergunta que eu
0!:fv1?...~p.oser cumpri7'Tlen:tado quando assumi a
_-~T de êsrado ela Cultura..

Sabia. que a nossa missão à frente da pasta n.do
e:sta.ria. cumprida se não lutássemos para d~l~
o~ ao poDO do .lYIaranhão- Com afi em. meLis,
a con...fiança de que aJIislória esl"aVia: do n08SO lado
e o total apoio do GoPern.adorJosé ~inaldo

:IáV'GrBS, conv>OCQrn.os u.rn.a guerreira cultu.ra.l pan::l
TZDS ajudar nessa missão: J"'V"erine LJ;Jbão Coelho.
ficosturru:zda a descif7.os, aglutinou t:l.Ttista.s~

serT?ido~ ernpreiunr-os em U>rno do que parecia.
iTT2p0s8i~l- recupen::z.r o~

r
J"I"oj~ nos sentimos honrados ao dePol~loao PO\?O
do bfaranhão totalnzente reformado par
empresários 17'"J.Q"I'r1n.henses.

J'riunCQ mais perrrút:aTTl.OS que at:>en..n..treiros se
aposSem do nosso pã.trirn6nio culLural!_

A.o:l:óDÍo Frar:u::isco de Sales PadUha.
Secrc:clrio de .Est::a.do da Cult:Ura.

;
créatro~rth-ur$ze~edo.
$echar; n.,LL~Ca rn,ais!

--,_.:ao.

?
J~

é C?!jTn"iifrande satisfaç;ã.o que é reaberta esta gra:n:d.e
~~tjeEspetáculos, para qu.e possa \.'Oltar a
cfirnp~ com. Sl...UZ ..Jitnção cul-tu.ral e de

_-_êPuret.eT1irnenro jUrUD à comunidade que frui e que
produz teao-o, dan.ça e rnú..Sica...

ÓrgãO ~inculado à Secretaria. de esta.do da Cult7:...l.rf::;l,
o q-eat:rofirV&.l..tr~zet:>edo. const:ru..tclD em. 18:17'; em

______~ • I4iIlli_lIJP •__. ...,,~~
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estilo Tleoclássico. con..sâtui-se no único exemplar
J:Jerclac:.ieiro desse estilo em São ..t:y.ts. co-nsiderado um
belo TrI.odelo da arquit:etu:ra teatral brasileira..
~t:aca-sepor sua relet.:'ância hislóriea, artística,
cultun'21 e pela sua eficiência ~ica no NEara:n.h.ã.o e
TU:) q3rcLsiL

o crear:ro firth.ur,JZff~:. com seu. alto grau de
eslétic<1", confortO e strnbolo fu.turi.sta. de urna gen::tÇão
passada. se torn.ando UTYI. dos ícones do êstado e ela.
geraçi.".i.o preserue. tem. ler;ado a: his1l5rla. e a.
COTYU..I.;nidade de cSão -f:y.'ts a indicá-lo corno seu
n-u:ZTro ciV?ilizaa5rio. .b'1esrno cenrená.ria., .aCa8a est"á
em. bGlTn estado.fisico~ pois:. pre:s~.~um h.ábiu:J do
ser h~r..rn.a.no e este é o propóSito da .sécreta.ria de
Estad.CJ da Culr:u.rado .Ddara.n.hdo: preS~para a.
sa.n.sftl.!;ão desca gtira(;ão e das que airtda 17irão.

.J'tIõ cL?CDT 7eT dos seus 1.88 €ZrI.08 de ~tência e
seTr7i{;,os cuIn.u-ais pl'es'tadDs à comunidade.. o~
rem. si'do t:'Uirn.a de longos perlodos dej>brta..s
fecha<:la.s pa.ra reformas. cor.n..lort~seq.i.i.~de
~n:::lU.saçãodes ua.s func6es -socia.is €!! de' difusão
cu.lttJ..raI rrU:zra.nhen.se~bra.sileirri. e estran.geira..

fi C0771unidade de Sdo~ts ~ern se ma.nijestado
saudosa. do conl:"íl."io C07n esta <::::asa deforma
e:x:plú.~ mas tarn.b<?rn terrl esta.doJ,.7igilan.b;:!;.
lDesk:Jque para a. classe artística,. prodLLtora e

;- I

prornotorade espetãculos, que sernpree8tet:'e
preserlte, I:"igian.do e Colaborando l"lLl..cQn.s~de
u.rn.a. noVt:l relação produção .::Jt: adrrtiniStraÇão e.
prinClipalrrufrUe. na ~ili.zaí;ãod.e:std.gran.de
reabertura do~

~'ÍO~~classe art:tstica". produtores,
prorn.otores e empresas esUl:"'el""aTn todo E.erYl.pO

irYna.ru::z.do.s na. sauda.de, n.a. pressa. na t:::'Ontade de
reT~lOlnta.T; resgatar e reabrir esuz Casa de
es~3.cU.I08.qu..e é de 'todos, inclusiL?e da êscola
'$»úbZü:::a..

N'c:.rin.e Lobã.o Coelho
Diret<::>r3 do Tea.t:rO Ar1:b.u.r Azevedo
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~lII!!l~lel~.b o primeiro corn.ediógrafo brasilelro, o rnaranhense

rthur.JVãbatino Gonçalves ":8elo defizevedo (285:5 - 2908) tePe seu

; . -eÚ2s letras. manifestado ben-t cedo. <Prosador, poeta,
'-"~'

(;~:'.'.. ,,: 'dran7.0.tu.rgo. cornedí6grafo~crítico e jorna.lista, ~~ iniciou s~ l.ri.da.

":;'.. literária cOJ'n o lil/ro de poesias Carapuças. ~8àa época, já dirigia a

~:~.; ::·.Tec>ista O <J::>omingo. l'tlernbro fundador da.ficadernia g;jrasileira de
~~~:-:;::-....
~;'Jt;,:···:,;J:&tras.. ocupou cz cadeira de n C 29, patrocinada por Itlartins <Penna.
~~~;;;~ :(~ ~ - -

i;1i·~.~",.~.:8~ pais, q>alrid Gon(;allPeS,J6EzeJ?edo e âniliacfirnália fPZnto de
''''2:.,~,c· . .

"·-··-.:~~jiid~galhaes...por proreção e sem se darem conta da beneJ:i'Olência que
.~~~_.~: .. -

"., .... ~9-~rnfa:z;endo. foram respon..sá12e'is pelo amor dosftlhos pelo
'~'.'.-_.

'~.~. ao improT:'fsareTn no salão dos.fundos de sua casa u.m
3i. _~,..~. .

·~frjn,ho.:- COn1. palco. cenário e pla1éic:i. escret:>endo ele as peCas e ela
~L:';"" "'.

'<":1jk:'7!;~ical'- onde quem cuidal:>am eram os t:rês." flrthu.r;

·~'"~:~~o.firthLLl';além de escreu>er as peças. uunbérn se
~~:.t~·~:t:;:~-~~~-:.' .. ',-
:~>j:?nj_~ .fugidas que dava do sen:>i{;o pra. ir contemplar e

~~~~k~~,~··· .
~~~"'rYl brasileiro tem $erna.ru::la. h:Eontenegro corno sua primeira

o que dizer de fipolónia. t:Pi.nto em relação ao rnundo cênico

hense e nacion.al?fi resposta coem.. em. placas.fis duas são

""IIIIIIIII"';&,(,i)t' alizadas no camarim. nO 1 do créat:rofirthurfizee-edo..

fipolôni.a <.Pinto, arriz rnaranhense re-.:>erenciada graças a UTna

dádiva"Ocorrida há 146 anos.

~ 21 de junho de 1854, nascia nos bastidores do antigo ~eatro

uqifnião" e 'â'ão ..J:y.iz·~ os dois primeiros n.omes do firth urfiz,e1X!do~

a insubstituíl:'el atriz ~aran.hen.se..seu. pioneirismo e sua

genialidade logo a transformaram na maior at:ri.:z; do pais. fios 83

anos de lri.da.. ficou conhecida. corno a rnaior inlérprete das paixões

humanas da ribalta nacionaL

fipol6nia,. at:riz numa época. em. que não ha.via. rnú:it.a, ,'-.

patrocinadores e cachês. trabalhaT?a por amor à arte. mas nem PQi;:~:. ':.
isso seu trabalho deixou de ser reconhecido. <.-':,;

:..' -~ . :. :o.l
cDepois de sua morte (1948).. o camarim na 1 do 'Teatrofirthur. ::';..'~:~.\~

flz.et:Jedo foi transformado em l>duseufipol6nia Pinto. &n. 1966, .~::::::~~;

seus restos rnortaiB foram. trazidos para .são ..J:y.ts e depositad~~~:~~f~j
- ":.. _·:::~.::~~r::'~~~":

proprio~ Dn.de e:x:iste um bLUi:~o da. a.tri.:z;, e urna urna C(Jl~~~
seus ossos. '\?ida eterna ao crearro. çf»ara sempre prirnejra..4a~:f~~

. --" ,-~-: ~~:!~:~::,-::~~

_~ ;. " ....~iCIiII~"'~..,_>tl>1;;..-F_
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"CALENDARIO DE REABERTURA DO TAA
NOVEMBRO 2005

-----~~-------~;..............--------------

PAUTA DE APRESENTAÇÕES
------------~-~~:t:l·~fi~'fl---------------

07/11 segul'l.dq./noite 20h - GERINGONÇA - tp~a <Teatral com
direr;ão e autoria de Caio de findrade tJ'fJ e produção de
Lgrissa <LIracher.

08/11 cerçq/lTlanhâ "9h30 - .GERINGONÇA - Peça <:Teatral com
direção e autoria de Caio defindrade rJif e produção dergrissa
'Bracher.

08/11 terI;t:Vnoite - 21 h - GERll'lGONÇA - ~eça rreatral com direção
e autoria de Caía de findrade 'Iy" e producão de Lg:rissa
'Bracher.

09/11quarta,/noite - 21h - SHOW DE CANTORES MARA
N:fffiNSES (J::.a.rol efina <Tereza.. Celso ~.~nna.Claadia,
Gabriel Melónio, ~ndo de ~lho, q;)jalrna Chal.?e8,
filberto 'Trabulsi., Inácio ~nheiro, 9{.oberto <.llrandão, c!FátÍlna
rFassarínho, -C.-uizlYIochel, :Rgnald ~nhero,.l'tdano rBorges, &to
P&ei.ra, César<.Teixeira" Cecília .J:cit~ CláudiO Pinheiro. Ger-u.de.s
Chico Maranhão, .sérgioJ:lahibe. Josias Sobrinho, ~a 'lteis,
fintonio TJieira) .

10/11 quintwrnanhã - 9h3,Q - SHOW" DE CANTORES MARA
N"EIENSES (.JiCarol efina <:Tere:z;a Celso ~eis~.çdnnaCla~
Gabriel Melônio,. ..!Pernando de Ca:rl:7a.lho, if:>jalTT7.a Cha~es~

. filberto 'TrabuIsi, Inácio <Pinheiro, íJtoberto <BrandãO. ~ti171a
<Passarinho, .J:yiz Moche~ tRgn.ald ~nher; Mano ":Borges. rJikto
<Pereira, César cr'ei:x(3ira, Cecília..t:gite, Cláudio q>j.nh.eiro. Geru.d~

Chico Maranhão. Sérgio flabibe, Jósias -Sobrinho, ~osa rRgis,
fintonio l/ieira)

lO/L:J quinta/noite - 21h - CONCERTO DE CANTO CORAL
{8ãoJoao. ~lla .J:gbos, fine Canto. Itladrigal.soTn dasfiguas.
lYIadrigal da ê1Y1é'J'Jd,fintônio rJ{p.yoV. .

11//1 sexta/manha - 9h30 - CONCERTO DE CANTO CORAL
(3ã.oJoão. 'Villa ..J:gbo8,firte Canto, J)dadrígal80nl. dasfiguas.
.l>í.ladrigalda ê/'dêft::I.,fintônio <1{ayol).

11/11 sexta/nuite - 21 h - espetáculos de r:.Da.n.[;Q FRAGMENTOS
com. escolas e grupos de dança da cidade (êscola fidágio,

_________---_-.oo__,_..~J!il:m1__• __~
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15/11 te7'I;a./"tarde - 16h - DFICIN"A CRIAÇÁ-O DO GESTO
- C,;rupo de cDança ~rneirofito(<ZJJ-IJ

16/11quarta/noite-21h-ESPETÁCULODEDANÇAMUNDO
PJE..R..FV:MADO - Grupo de çÍ)ança <Primeiro fito (<;1Jft).

17/11 ql.linta,/tarde- 16h-ESPETÁCULD DE DANÇAM1J'NDO
PERFUMA.DO - Grupo de í..DançG Prirneirofito ((}3flJ.

17/11 qr-dnta/noite - 21 h - ESPETÁCULO DE DANÇA MUNDO
PERFUM..A.DO - Grupo de <Dança r:Prirneirofito ((jÇJJ~).

18/11 se:xta,,/noite - 21h - SflOW'" DE ANA TORRES (produÇão
Guilherme.sFrota).



59800 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TEATRO
~AZEV1:..DO

Dezembro de 2005

Equipe Técnica e Adtnin.istrativa do TAA
Nerinc Lobão Coelho - Dir-etora
Yê.da St:et-a.. da. Silva Sallln B.nsa. - Diret.ora. AdnUnisttati.V'o Emanceira
Francisco de Assis Coinlbra Neto - Assessor Artístico
Luciana. Maria Frazão Brandão - Assessora de Marketing e Divulgação
Carlos Antonio Cunha LÍnla - Sonoplast:a
Maud CÀ:>Sn Ferreira. - Secretária
R.airn.undo Florêncio v: Carvalho - nUtninador
Maria R. Ferreira de Souza - Esragiária
José de Riba.rnar Mendes Brito - lluminador
Marcondes Araújo Oliveira - Sonoplasta
José Fernando Cosa. - Sonoplast::il.
Herone Albcno de Jesus Ferreira - Telefonista
Valdeci.r B.Golncs de ArrtorUn - Serviços Gerais
José Ribatnar Barros Trindade - Agente .A.drrúnisttativo
Josué de Jesus da Luz - Coorde.n.ador do N úcloo Arte EdUC2.çáo
Jonas da. Silva. Reis - nunü.n.ador
Ana Faustl Farias Lobat:o - Sel'Viços Gerais
Juci1e.i.de Maria E Ribeiro - Serviços Gerais
Maria MOCO'l.3. Ferreira Braga - Agente .A.drrúnistrativo
Paulo Henrique Costa da Silva - Sonoplasta
Maria Irene Moreira Frazão - Bilheteira

---------------~------~-------=,.---

Agradecimentos
À..s CJDpresas c pessoas que recu.pcrara.aJ. o T.AA
- Empresa: Verdes Maces Em.prc:eoclúnc:.nt:os Lt:da (obra civil)
- Empresa: Versal Indústria c ConJ.ércio Ltda (c.aixa cênica)
- Ernpresa~ G. da Silva Ribe.ixo - Int:erpanl. nunü.n.ação (cortina.)
- Tropical Ar (refrigeração)
- Edgar Batista Di Tonuna.z.i. Morelli (pianos)
- S. L. S . .t\quino ME - Videorec (vídeo)
- Tétis Indústria c Co.rnércio Ltd.a - Niterói/R.J (equiparneoro cênico)
- W Produções (SOITl e luz)

A CoDÚSsáo Act::.ística do TAA:
Segment:o TEATR.ü =
- GiseJc Soares "Tasconcclos
- R.osa Ewerton
- E.li:z;.andra Rocha

Segmento DANÇA:
- Júlia Enúlia
- Erivelro Viana
- Abelardo ~.lC:les
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Segxnento MÚSICA:
- Alben:o Trabulsi
- Tânia l-.1aria Silva Rêgo

Maria :i':.élia Mat:hias Santos

Segmento PROMOTORES:
- Moraes Junior

Guilhenne Frota

SegIneflt:OI EDUCAÇÃO:
- Ione O:>dho
- Maria José Nela

Renato Barbosa

o T.A..;L contou, tarnbérn~ COfil. a presença, nos encontros,
e a colaboração dos seguintes profissionais:
Albcrt:o )~edrosa - regente/proFessor
.André Lobão - aU>r
A.na Cristina Dourado - coreÓgrafa
Ana Neu.za Araújo Ferreira - pianista/proCessara
A.nJ.érico .Azevedo - produtor cultural
Cássia 'Pires - atriz/diretora t:eatral/prof'essora
Célia I..eite - cant:ora
Celso Reis - caIu:or
Célid.a Mlesquita - educadora
Ciro de Castro - regente/proCessar
Denilton Neves - ator
DOD]jngos 'D3urinh.o - direcor ~ttal/a.toe{pl'oCessot:

Eliane Propp - corcógrafa
Fá'ti.n1a F'aSSarinho - cantora
Francisc() Jará - cegence
Gabriell\o1:e16n.io - cantor
Guilhern::ac Tc:LI.c:s - ator/dirett>r teatral
Josias Sobri.n.h.o - cantor/coUlpositor
Joseleno Moura - regena:c/proCessor
José Perc:d.a, - bailarino/corc6graf"o
Joêzer dc~ Souza. Mendonça - regente/professor
Lauandc Aire$ - acor
Lia Ribeiro - aior/profcssor
Luzia In.ês Aureliano - bailarina/coce6grafa.
Luiz .Mochel - cantor/co.rnposit:or
~ Ethelvina. - atriz
Iv.I.yria..D:1 ~Marques - coreógrafa/produtol""a cultural
N~o~C~~Pmh~o-~~n~

Olinda Sau:l - coreógrafa/produtora cultural
R.ai.n:1undo Luiz Ribeiro - regcnre
Renata ~u>reu - atriz
R..9d.rigo Marques - produtor cultural
Rosa R.eis - atriz/cant:ora
Rosin.ete A.n:iorinl Carvalho - regente:
Si.I:não Pc:dro - cant:or lirico/proressor
An.tônio Paulo Cru7.. do Vale. - cine:.grafist::a..
Carlos F;ábio Cruz do Vale - cinegrafist:a
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERío
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIEN
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 312, REALIZADA EM
23 DE NOVEMBRO DE 2005 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (pedoB - BA.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta
tribuna para manifestar o meu descontentamento com
o modelo de desenvolvimento implementado por se
guidos governos representantes das oligarquias no
Estado da Bahia.

Em que pese a posição de destaque no cenário
econômico brasileiro, os ganhos do processo produtivo
não têm sido socializados, de modo a que os baianos
possam se beneficiar dos êxitos econômicos e não
apenas pagar pelos fracassos da elite dominante.

Em 2004, o crescimento do PIB baiano situou-se
em torno de extraordinários 8,5%, enquanto a economia
brasileira, apesar da grande recuperação, apresentou
taxas bastante inferiores à baiana - ficou em 5%.

Esse formidável desempenho econômico da Bahia
deverá ampliar a participação do Estado no PIB bra
sileiro, que havia caído de 5,5%, 20 anos atrás, para
menos de 4,5%, nos últimos 3 anos.

Tal dinamismo econômico, Sras. e Srs. Deputados,
resulta principalmente da consolidação da química e
da petroquímica, da expansão da fronteira agrícola do
oeste, da fruticultura irrigada ao norte e da incorporação
de novos segmentos ao parque industrial baiano. Há,
no entanto, que cotejar os dados macroeconômicos,
qUe mostram a pujança da Bahia, com uma análise
mais detida sobre as características do desenvolvi
mento naquele Estado na última década.

Cabe destacar, Sr. Presidente, que os resultados
econômicos alvissareiros foram obtidos às expensas
da ampliação do mercado externo, o que impediu o
desenvolvimento da indústria de bens de consumo
final do Estado. O crescimento observado baseou-se,
fundamentalmente, no fortalecimento e na dependên
cia do mercado exportador.

Prova disso é que os setores econômicos mais
dinâmicos foram os bens intermediários, como os pro
dutos petroquímicos, químicos e metalúrgicos, papel e
celulose, e os bens primários, dentre os quais o cacau e
a soja, ambos notadamente de baixo valor agregado.

A indústria, por sua vez, fortaleceu-se por meio
de investimentos pontuais, possíveis graças a apoio
federal, como é o caso dos pólos petroquímico e au
tomotivo, da Refinaria Landulpho Alves - RLAM e do
Centro Industrial de Aratu.

Não houve, todavia, ao longo desses anos, uma
política industrial consistente e que de fato delineas
se o caminho para o desenvolvimento sustentável do
Estado.

Chamam a atenção, Sras. e Srs. Deputados, os
enormes desequilíbrios regionais no Estado da Bahia.
A realidade econômica concentra-se majoritariamente
na região litorânea, mais especificamente na Região
Metropolitana de Salvador e recentemente na fronteira
oeste, com o desenvolvimento do agronegócio.

A maior parte do Estado, a região do semi-árido,
está mergulhada no atraso e na pobreza, com pequenos
oásis como as regiões de fruticultura do São Francisco
e as áreas irrigadas na Chapada Diamantina.

Os problemas estruturais da economia da Bahia,
a nosso ver, mais cedo ou mais tarde produzirão pon
tos de estrangulamento, revertendo a trajetória de
crescimento recentemente observada caso não haja
uma correção de seus fundamentos. Além disso, é
inaceitável observar que os frutos desse crescimento
não se têm refletido em benefícios para a população
baiana. O desemprego no Estado tem apresentado
taxas alarmantes. De acordo com a última estimativa
realizada pela pesquisa mensal de emprego do IBGE,
Salvador apresenta o pior desempenho entre as 6 re
giões metropolitanas pesquisadas: registra uma taxa
de desemprego de pessoas maiores de 10 anos de
14,7%, bastante superior à média brasileira de 9,4%
nesse mesmo período.

Tem sido assim na última década. de maneira
que Salvador tristemente ostenta o título de capital
nacional do desemprego.

O rendimentos auferidos pela maioria dos ci
dadãos encontram-se em patamares extremamente
deprimidos. Na Região Metropolitana de Salvador, o
rendimento médio real efetivamente recebido pelas
pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupados no
trabalho principal, foi, em maio de 2005, de irrisórios
R$707,13, segundo o IBGE, consideravelmente infe
rior à média nacional, de R$951 ,21, e aos rendimentos
percebidos em São Paulo, o centro mais desenvolvido,
de R$1.1 03,35.

Dados de 2000 revelam que 31 % da população
baiana possui renda domiciliar per capita inferior a
R$37,50, equivalente a um quarto do salário mínimo
da época. Essas pessoas encontram-se em situação
de extrema miséria, não conseguindo ganhar o bas
tante para garantir aquela que é a mais básica das
necessidades: a alimentação.

Em situação de pobreza, caracterizada como
renda familiar per capita abaixo de meio salário mí
nimo, encontram-se 55% dos cidadãos do Estado da
Bahia.

--------------------_-....,-_._,-_._----------
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o Sr. Maum Benevides - Nobre Deputado Da
niel Almeida, permite-me VExa. um aparte?

O SR. DANIEL ALMEIDA - Pois não.
O Sr. MaUrl) Benevides - Nobre Deputado Da

niel Almeida, no momento em que VExa. faz uma re
trospectiva das desigualdades sociais e econômicas
do seu próprio Estado, permito-me lembrar a VExa.
que, durante o grande debate da Assembléia Nacional
Constituinte, em 1987 e 1988, todas essas questões
foram aqui afloradas. Compeliram-nos, Constituintes
que éramos, a buscar aqueles instrumentos capazes
de corrigir as desigualdades que se registram sobretu
donas Regiões r~ortee Nordeste, e que VExa. agora,
enfocando especificamerite a Bahia, seu Estado, traz
a lume neste debate. Então, se buscarmos os Fundos
Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
chegaremos à constatação, pelo relato que faz VExa.
com absoluta segurança - e V.Exa. está fundamentado
em números e estatísticas -, que esses instrumentos
se mostraram ineficazes para corrigir as disparidades
que nós, à époc~~ da. Assembléia Nacional Constituin
te e agora no Congresso Nacional, temop aflorado.
Portanto, acredito que, nq final do pronunciamento de
VExa., deve vir, sern dúvida, um apelo para que possa
moscorrigirtodos os erros que têm levado os Estados
brasileiros a umél situação de extrema dificuldade. No
bre Deputado Daniel Almeida, era esta a colaboração
que eu desejava transmitir aV.Exa~, cumprimentando-o
pelo pronunciamento que faz nesta tarde.

O SR. DANIEL ALMEIDA- Nobre Deputado
Mauro Benevide's, traz VExa. valiosa contribuição ao
meu pronunciamento, não só pela longa experiência
de homem público, como tarnbém pela dedicação, no
que diz respeito à 5uperaçao das desigualdades ain
da vivenciadas,infelizmente, pela Região Nordeste,
apesar de verificarmos que, em alguns Estados, as
diferenças vão se aprofundando em vez de serem
gradativamente superadas.

Dando continui.dade ao meu pronunciamento,
esse percentual é entre duas e três vezes superior ao
das Regiões Sudeste e Sul, 20,4% e 18,1%, respec
tivamente.

A concentração de renda é ainda mais inaceitá
vel. Os 10% mais ricos apropriaram-se, em 2000, de
mais de 56% da renda domiciliar total gerada no Es
tado, enquanto os 40% mais pobres detiveram apenas
5,9% dessa renela. Dos 27 Estados brasileiros, apenas
Alagoas, Ceará e Pernambuco apresentam resultados
mais desabonadores.

O desemprego e os baixos níveis de renda, soma
dos à elevada informalidade do mercado de trabalho,
têm gerado tensões sociais e o aumento da violência,
principalmente a Urbana, que se alastra especialmen-

te nas capitais e periferias desses grandes centros. A
taxa de homicídio de jovens entre 15 e 29 anos prati
camente duplicou: saltou de 13 por 100 mil habitantes,
em 1990, para 25, em 2002.

No campo educacional, apesar de ter ocorrido
melhoria dos indicadores - redução do analfabetismo,
aumento dos anos de escolaridade -comparativamen
te às outras regiões brasileiras, a situação da Bahia é
grave e preocupante.

A taxa de analfabetismo - 21,5% da população
com mais de 10 anos de idade em 2002 - é quase
4 vezes maior que as menores taxas verificadas no
País. Portanto, as desigualdades vão se aprofundan
do. Em 2000, quase 42% das crianças entre 7 e 14
anos de 'idade apresentavam atraso escolar de pelo
menos 1.ano.

Sr. Presidente, esse quadro de exclusão social
é, nas palavras do imortal economista Celso Furtado,
resultado do modelo de desenvolvimento. A "indus
trialização em condições de subdesenvolvimento",
expressão pOr ele cunhada, foi responsável pela ma
nutenção da estrutura concentradora de rénda e pela
ausênciade integração de ampla' p~rcela da população
ao mercado de trabalho.

Ouço o Deputado Vicentinho.
O Sr. Vicentinho - Deputado Daniel Almeida,

os dados que VExa. apreserita'realmente devem ser
considerados. Umpovo bom como o baiano não pode
viver com tanta disparidade. Quando eu era Presiden
te do InstilutoSindical Interameticano pela Igualdade
Racial-INSPIR, constatei que, embora 81 % do povo
da Grande Salvador fosse negro, não estavam repre
sentados elilcargos impdrtantes noGoverno Estadual
ou Municipal. Pbrisso,vale á pena0 alerta de V.Exa.
Sou testé'munha de sua atuação: primeiro, como sin
di~al~sta, ~omeu lado; segun?o'ic?mo membro da Co
mlssao do Trabalho, da qual tambem tenho a honra de
particípar,óncte V.Exa.., 'em pameria com todos nós, tem
daâo extraordirária pn:i>va desell compromisso com a
classe tra.ba.lhadora: com o Brasil. Parabenizo V.Exa.
por isso. Aproveito aopórtuniClade para agradecer-lhe
por ter partiCípado ontem;a.o meu lado, do lançamento
da Frente Nacibnalem Defesa: dos Quilombos. Hoje
conseguimos aproVar uma emendá importantíssima,
no valor de 100 milhões de reais, !para que a SEPPIR
continue 0 excepcional trabalho. A população baiana
deve ter orgulho de um Parlamentar como VExa. Pa
rabéns, meu irmão!

O SR. DANIEL ALMEIDA - Agradeço a VExa.
as generosas pa.lavras, queincórporo ao meu pronun
ciamento. A honra é toda minha de ouvir suas consi
derações. E V.Exa. conhece bem o assunto, pois é
trabalhador e negro.
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A desigualdade social afeta de forma diferencia
da as regiões do País. Em alguns Estados de regiões
mais atrasadas, caso da Região Nordeste, as diferen
ças se aprofundam em razão da ausência de políticas
públicas do Governo Federal e, principalmente, do Es
tadual. E elas também estão muito presentes no corte
de raça e de gênero.

Na Bahia temos o maior contingente de popu
lação negra; em Salvador e na Região Metropolitana
de Salvador seguramente de 70% a 80% da popula
ção é negra. Os dados revelam que o desemprego e
a exclusão nas mais diversas formas atingem funda
mentalmente essa população em nosso Estado. No
entanto, não se verificam políticas públicas locais que
possam se conectar às iniciativas do Governo Federal
para buscar a superação dessas desigualdades tão
profundas.

Portanto, o aparte de V.Exa. procede. O desafio
é exatamente adotarmos iniciativas para reverter, mo
dificar, alterar esse quadro de tragédia que se verifica
no Estado da Bahia.

Ouço o Deputado Nelson Pellegrino.
O Sr. Nelson Pellegrino - Deputado Daniel Al

meida, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento. Não
poderia ser diferente. V.Exa. é Deputado muito bem
votado no Estado da Bahia, inclusive em Salvador,
Município de nossa militância política. Esta semana
é muito simbólica, pois marca o 20 de novembro, Dia
Nacional da Consciência Negra. Nos últimos dias, hou
ve em Salvador várias atividades, que se iniciaram na
sexta-feira com a marcha promovida pela Coordena
ção Nacional de Entidades Negras - CONEN; no do
mingo, ocorreu a tradicional Marcha da Liberdade e o
abraço ao Dique do Tororó; na sexta, no sábado e no
domingo, realizou-se, no Farol da Barra, o Festival de
Música Afro-Brasileira. Houve também vários deba
tes nesse período. Ontem, dia 22, foi realizada a Mar
cha Zumbi + 10, que trouxe mais de 15 mil militantes
a Brasília, mulheres e homens do movimento negro
que vieram não só protestar, mas incluir na ordem do
dia a discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial.
Sendo breve, para não atrapalhar o pronunciamento
de V.Exa., gostaria de dizer que ontem, acompanha
dos do Secretário Municipal de Saúde, Luís Eugênio,
estivemos com o Ministro da Saúde para discutir a ne
cessidade de definitivamente implantar em Salvador
o Programa de Anemia Falciforme. V.Exa. sabe muito
bem que o Presidente da Fundação Palmares e a Se
cretária Municipal de Educação e Cultura. Olívia San
tana, promovem um debate para incluir no currículo
escolar, em Salvador, cumprindo o que determina a
lei, disciplina sobre a contribuição dos afro-brasileiros
na formação da nossa cultura e da nossa História. Há

necessidade também de implantar na cidade - essa
é uma determinação do Prefeito, é um compromisso
nosso e do Secretário Municipal Luís Eugênio - uma
política para a saúde da população negra, que repre
senta 82% dos habitantes do Município. Portanto, neste
momento, em que há toda essa mobilização, é muito
importante trabalharmos para efetivar políticas públicas
aos afro-brasileiros. A Bahia é pioneira na implantação
da política de cotas para negros no ensino superior,
na UFBA e na UNEB. Políticas como essa poderão
ser coroadas pelo Estatuto da Igualdade Racial, com
o que poderemos reparar e, de certa forma, igualizar
a relação entre as etnias no País. Muito obrigado pela
concessão do aparte.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Obrigado, Deputado
Nelson Pellegrino. Tenho muita honra de incorporar
o seu aparte ao meu pronunciamento, que reforça a
urgente necessidade da adoção de potiticas públicas
para a reparação das exclusões históricas da popula
ção negra, vítima há muito tempo. Essas políticas es
tão evoluindo, a partir da organização, ação, luta dos
negros no País.

Sr. Presidente, acredito na reversão desse trágico
quadro do Estado da Bahia. A Bahia é a sexta economia
da Federação brasileira e tem extraordinário potencial
de desenvolvimento. Infelizmente, não tem encontra
do políticas públicas que identifiquem essa vocação e
façam deslanchar seu desenvolvimento.

Do ponto de vista industrial, a Bahia tem avan
çado com a refinaria, o Centro Industrial de Aratu, o
pólo petroquímico, a indústria automotiva e a indústria
de celulose. Temos uma oportunidade que não deve
mos perder: a instalação na Região Metropolitana de
Salvador de pólo têxtil.

O Pólo Petroquímico de Camaçari, quando se
instalou, tinha a perspectiva de fazer a verticalização
e fechar uma cadeia produtiva, para que a indústria
não se desenvolvesse apenas com produtos interme
diários. Atualmente, na maioria das vezes, os produtos
desse pólo são levados ao Centro-Sul ou exportados
e, depois, retornam como produtos finais.

O pólo têxtil visa aproveitar a matéria-prima ali
originada nos produtos finais, isto é, fabricar tecidos
e desenvolver a indústria de confecção.

Temos notícia de que tentativas estão sendo fei
tas nessa direção. Está sendo criado um conjunto de
iniciativas com um grupo de empresários, coordenado
pela Braskem, com a participação da PETROBRAS e
financiamento do BNDES e BNB, articulado com pode
rosos grupos têxteis de grande tradição no País, como
o Vicunha, para a instalação desse pólo têxtil.

Concretizado esse sonho da fabricação de pro
dutos finais, podemos ter o desenvolvimento daquela

______________-- • ~~_~__•__....~~lllr."'$lll~
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região, geração de 200 a 300 mil empregos, e assim
contribuir para a diminuição do índice de desemprego,
especialmente na região metropolitana, e possibilitar
a construção de um caminho para a superação dessa
desigualdade.

Trata-se dE! grande alento. O processo está em
desenvolvimento. Há forte expectativa. Seguramente
acontecerão disputas de outros Estados em torno des
sa questão. Estamos querendo chamar as forças polí
ticas da Bahia e do Nordeste para garantir que esses
investimentos possam se concretizar, e esse parque
industrial no setor têxtil desenvolva-se em nosso que
rido Estado, particularmente na Região Metropolitana
de Salvador.

Quero, portanto, saudar essa iniciativa na expec
tativa de que tral~abenefícios para o desenvolvimento
econômico e social da nossa Bahia.

Sr. Presidente, antes de concluir, quero fazer re
ferência ao assunto trazido pelos Deputados Vicenti
nho e Nelson Pellegrino. Trata-se das rryanifestações
que as entidades que compõem o movimento negro
fizeram nos últimos 10 dias pelo País, pela passagem
do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no
último dia 20 de novembro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, constatar,
reconhecer, combater e reparar são atitudes indispen
sáveis quando se trata do preconceito racial, tema que
abordo aqui em alusão ao Dia Nacional da Consciência
Negra. Se hoje a existência de racismo é constatada
até por estudos oficiais, e grande parcelada socieda
de já o reCOnhE!Ce, combatê-lo ainda é tarefa árdua,
e falta muito para a reparação dos gravíssimos danos
por ele causados.

Baseado no mito da democracia racial, o Brasil
branco por muito tempo ignorou ou fingiu ignorar a
segregação, qUi~ sobreviveu à escravatura e é sentida
pessoalmente pelos negros. De alguns anos para cá,
entretanto, um primeiro passo foi dado, com o desmonte
da falsa idéia de que havia igualdade e a constatação
do racismo nas mais diversas áreas.

Para isso contribuiu o movimento negro, que,
com suas denúncias, estimulou o interesse de estu
diosos e de organismos públicos de pesquisa. A partir
daí começaram a aparecer dados estatísticos, antes
quase inexistentes; quanto mais são aprofundados,
mais eles revelam o imenso fosso criado por séculos
de discriminação.

Vejamos, em primeiro lugar, o que mostram os
números sobre saúde, bem fundamental da vida, usan
do como fonte () Atlas Racial Brasileiro, divulgado, no
final de 2004, pelo Programa das Nações Unidas para
o DesenvolvimE!fIto - PNUD.

Conforme esse documento, cuja leitura desmente
de vez qualquer alegação de eqüidade racial no Bra
sil, crianças negras têm 66% mais risco de morrer no
primeiro ano de vida do que as brancas. Se uma pes
soa negra nasceu em 2000, sua expectativa de vida
é, em média, 5,3 anos menor do que a de uma branca
nascida na mesma época. Isso se explica, em grande
parte, por outro aspecto do mesmo estudo, segundo
o qual atendimento médico, consultas, planos de saú
de e tratamento odontológico são mais acessíveis à
população branca.

Constatamos a segregação na saúde; olhemos,
agora, paraa educação. Segundo os Indicadores So
ciais 2004, compilados pelo IBGE, a taxa de analfa
betismode pretos e pardos é mais que o dobro da ob
servada: entre os brancos. Em média, os brancos têm
7,3 .anos de estudo; já os pretos têm 5,6e os pardos,
5,4. Na faixa entre 15 e 24 anos de idade, enquanto
metade dos brancos está cursando o ensino médio e
21,7%, o superior, metade dos pretos e pardos ainda
está no ensino fundamental, e~ apenas 5,6% chega
ram ao $uperior~

.Com lTlenossaúde e menos educação, é fácil
deduziro que está reservado aos negros no mercado
de trabalho do Brasil.

Entre os brancos ocupados, o rendimento médio
é o dobro doqUé recebem os negros ocupados. O per
centual,de brancos empregadores é quase três vezes
superior ao dos: Qégros empregadores. Porém, 9,6%
dos negros ocupados são trabalhadores domésticos,
contra ape~as 6,1 % dos branc?s, o que mostra para
quem estão destinada.s as r:nel~oresposições.

A consequênciadetudolsso, como se sabe é
que os n'egr6s60mpoerfi qua~e.70% da população
mai~ pobre e rnenos de 20% d? população mais rica.
Metade.déip()p~lação n~gra está abaixo da linha da
pobreza,'e~quant?25°lddosDrancosse encontram
nessa sitllação,enaültiririadecada não houve altera
ção signific~tivanes~as~ifere~ça.s.

Espar:lta ainda mai~verificarque nem a Bahia,
Estado da cidade 'rilais'negra do mundo fora da Áfri
ca, escapa da condição de retrato fiel do racismo bra
sileiro!

Matéria publicada no início do mês pelo jornal A
Tarde revela bem essa rea.lidade, com base em docu
mento do PNUD e do Instituto d~ Pesquisa Econômica
Aplicada -IPEA.

Em Salvador, diz a matéria, a renda domiciliar
per capita dos brancos é mais de três vezes superior
à dos negros. A quantidade de estudantes negros que
têm acesso à universidade é cinco vezes menor que a
de brancos. O percentual de negros abaixo da linha de
pobreza é duas vezes superior ao de brancos.



Ou seja, até mesmo onde já é muito grande,
como entre homens e mulheres no mercado de tra
balho, a discriminação torna-se ainda maior quando
envolve negros.

Teria muitos outros números impressionantes
desse relatório para apontar, mas penso que cumpri a
etapa da constatação do preconceito, e quero passar
a outra: a do reconhecimento.

Muitos de nós ainda vêm do tempo em que nas
escolas se garantia a existência de igualdade racial e
se exaltava o gesto da Princesa Isabel, chamada "A
Redentora", como a derrubada da discriminação no
Brasil. Éque. embora já então surgissem os primeiros
informes constatando o racismo no País, a sociedade
branca não o reconhecia. preferia ignorá-lo, muitas ve
zes sob a alegação de que aqui não aconteciam con
flitos como os dos Estados Unidos, por exemplo.

A superação desses mitos demora.
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De modo geral, o estudo indica que a chamada O racismo é uma construção social baseada na
capital negra do Brasil, cuja população tem 75% de relação de domínio, estabelecendo uma hierarquiza-
negros e pardos e 25% de brancos, registra discrimi- ção entre os grupos humanos. Serviu de sustentação
nação até pior do que no resto do País. Tristemente, ideológica à invasão do continente africano e à es-
quase um século e meio mais tarde, cada um de nós, cravização de seus povos por nações européias, e,
baianos, poderia, ao saber disso, lernbrar os versos ainda que negado, permanece entre nós, gerando a
do grande Castro Alves: desigualdade de oportunidades entre negros e bran-

"Existe um povo que a bandeira empresta cos em todos campos.
p'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!..:' Contribuição importante ao reconhecimento de

Pretendia parar por aqui com os números, Sr. que a discriminação sobrevive em larga escala é dada
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas não posso por esta Casa, ao proporcionar oportunidades signi-
deixar de citar um relatório recentíssimo, divulgado no ficativas para a discussão do problema. Anualmente
final da semana passada. temos assinalado aqui o Dia Nacional da Consciência

Realizada pelo IPEA em conjunto com o Fundo Negra; este ano, no primeiro semestre, registramos
de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mu- também o Dia Internacional pela Eliminação da Dis-
Iher - UNIFEM, a pesquisa Retrato das Desigualda- criminação Racial.
des: Gênero e Raça aprofunda a investigação sobre Além disso, a Câmara dos Deputados realizou há
as condições em que vive a mulher negra e traz novos dias, pela segunda vez, sessão solene para homena-
dados que envergonham a sociedade brasileira. gear as religiões de matriz africana. Propiciou assim

Vou apresentar apenas três: um momento para se refletir e cobrar, do Estado e da
_ hoje, 21 % das mulheres negras são sociedade, respeito histórico, cultural e religioso aos

empregadas domésticas e apenas 23% delas afro-descendentes.
têm carteira assinada, enquanto só 12,5% das O candomblé, como as comunidades quilombolas,
brancas são empregadas domésticas e 30% representa um espaço de resistência, de organização
delas têm registro em carteira; política dos valores africanos, trazidos compulsoria-

_ 46,27% das mulheres negras nunca mente para o Brasil; nessa medida, procurar menos-
passaram por um exame clínico de mama, prezá-lo, o que muitos ainda fazem, é mais uma grave
enquanto 28,73% das brancas nunca se sub- manifestação de preconceito, que deve ser fortemente
meteram a um exame desse tipo; combatida.

- a renda média mensal das mulheres Combater o preconceito constitui, aliás, o tercei-
negras é de R$279,70, contra R$554,60 das ro e indispensável passo, pois é insuficiente - embora
mulheres brancas; R$428,30 dos homens ne- muito importante - constatá-lo e reconhecê-lo. Para
gros e R$931 ,1O dos homens brancos. isso, temos algumas leis, cuja aprovação contou sem

pre com o apoio decidido desta Casa, mas necessi
tamos também de vontade, de disposição verdadeira
das autoridades e da sociedade em geral.

Para citar apenas um exemplo, observo que nos
campos de futebol, um espaço em que os negros so
bressaem no mundo inteiro, e no qual dão muitas gló
rias ao Brasil, por paradoxo, são comuns as manifes
tações de caráter racista. No entanto. só agora, pela
primeira vez, um clube brasileiro foi punido por isso, o
que, sem entrar no mérito do caso específico, denota
uma atitude nova e elogiável. Não há lei contra o pre
conceito que pegue, que seja efetiva, se a sociedade
não se dispuser a fazê-Ia valer.

Isso não implica, contudo, que não seja necessá
rio continuar legislando sobre o assunto. Ao contrário,
pois precisamos avançar do combate ao racismo para
a reparação de seus danos, e isso exige providências
legislativas.

----~------~-----------
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Devemos assegurar, nos orçamentos, recursos
para regularizar as terras quilombolas e propiciar o
desenvolvimento de suas comunidades.

Devemos buscar sempre a garantia de igualda
de de oportunidade para os negros, inclusive, quando
for o caso, por meio de políticas de cotas, destinadas
a compensar as diferenças estabelecidas por séculos
de segregação.

A propósito, a mesma reportagem do jornal A
Tarde que citei anteriormente relata um bom resulta
do do sistema de' cotas implantado pela Universidade
Federal da Bahia. No primeirovestibular realizado sob
esse regime, o total de pretos e pardos que ingressa
ram aproximou-se bastante do percentual que eles
representam na população, ou seja, corrigiu-se, ao
menos no momento do acesso ao curso superior, a
desigualdade re!~istrada anteriormente.

Sem me estender sobre a questão das cotas,
ressalto a polêmiica que elas provoca'm quando abrem
oportunidades especificamente para os negros, pois
para outros segmentos sociais em geral não são con
testadas. Quero parisso registrar a opinião de um estu
dioso do assunto, o sociólogoSérgio Dbmingues, para
quem "no Brasil, a discussão das cotas já tem o mérito
de revelar a cara e a voz do nosso racismo".

É uma obseivaçãoperfeita:. E, porque a cara e
a voz do racismo seguem muitÓ presentes entre nós,
mesmo que nem sempre desejem ser mostradas, de
fendo a aprovaç:ão do Esta.tutO da Igualdade Racial.
Para tanto, peço o apoio dos Srs. Senadores ao projeto
de lei de minha aLltoria, jáaprovado pela Câmara dos
Deputados, que institui o Dia Nacional de Combatê à
Intolerância Religiosa.

O Estatuto da Igualdade Racial será um instru
mento importantlíssimo para a superação do racismo no
País e, por isso, prepisaser votado o quanto antes.

Já o projetÇ>de lei que institui o Dia. Nacional de
Combate à IntolerânciaReligibsa objetiva valorizar o
tratamento eqüitativo para as diversas manifestações
religiosas, que, apesar de todas as normas legais exis
tentes, ainda sofrem discriminações. Adata escolhida,
21 de janeiro, homenageia á ialorixá Mãe Gilda, que
nesse dia, no aho ~OOO, sofreu um infarto fulminante
e morreu, após duas invasões ocorridas no terreiro
Abassá de Ogum; em Salvaâor.

Trata-se de uma história muito triste, que com
prova a intolerância e o precdnceito, além de reforçar a
necessidade de medidas legislativas para vencê-los.

Outra proposta no mesmo sentido, que desejo
encaminhar corno sugestão ao Superior Tribunal de
Justiça, é no sentido de criação, em todo o País, de
varas especializadas em crimes de racismo e intole
râncias correlatas. Com justiça mais acessível e pro-

cessos mais rápidos, poderemos obter expressivas
vitórias contra a segregação.

Sei que o problema não se esgota nessas idéias
nem promete solução rápida, mas estou convicto de
que devemos continuar avançando para isso. Respeitar
a diversidade que caracteriza o povo brasileiro é um
gesto de soberania e de espírito democrático; o País
jamais terá uma sociedade justa e igUalitária se per
petuar erros e contradições de sua história.

Precisamos continuar constatando, reconhecen
do, combatendo e reparando o racismo até que o Dia
Nacional da Consciência Negra se transforme em data
comemorativa. de toda a sociedade brasileira, por ter
sido, afinal, superada completamente essa chaga.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERí
ODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N!! a14, REALIZADA EM 24 DE
NOVEMEJRO DE 2005 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA. REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdbB - BA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, neste breve espaço de tempo,
vou abordar 2 questõéS.

Primeira.r:nente manifesto o meu contentamento
com a movimentação que tem sido feita pelos agentes
comunitários de s.aúde.Háalgum tempo eles esperam
que esta Casa a.preCieaPEC nº 7, que regulamenta
o acessbd()sagentes de saúde ao serviço público. A
categoria,'tãoimp>ortante para a saúde preventiva em
nosso País,vk~e em situação de insegurança.

A PECnº7 está prorlta para ser votada. Ainda hoje
conversamüscom o' Présidente Aldo Rebelo e S.Exa.
assumiu,.6 cornprÓl11isso de pautar a matéria para a
semanaql..leVehl.Sabemos que hámuitas matérias a
serem d~liberadas por esta Casa, maS essa proposta
reqlier urgência, sób pená de, no ano que vem, cor
rermos ó Hsdd dé interromper a continuidade das ati
vidades Glós agentes de saúde no País inteiro.

Portanto; anuncio aos agentes de. saúde que o
Presidenteâa Casa assumiu b compromisso de pautar
a matéria. para asemanaque vem. Nós devemos fazer
todo esforçb para que haja a votação.

Passo aabordar outro assuhto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo

prestar solida.riedade à cantora baiana Daniela Mer
cury, que nesta semana foi vítima. da inflexibilidade
dogmática da Igreja Católica: Por questão que diz res
peito puramente à"moral cristã", Como bem afirmou o
Padre José Pinto, numa decla.ração ao jornal A Tarde,
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a artista foi impedida de participar de um show que
será realizado no dia 3 de dezembro no Vaticano. sob
a alegação de haver participado de campanha publi
citária que estimula o uso de preservativo.

Tenho profundo respeito pela Igreja Católica,
que tem dado extraordinárias contribuições ao País.
por meio de mobilizações, como as Campanhas da
Fraternidade e tantas outras manifestações, especial
mente aproximando-se dos pobres, buscando dar-lhes
conforto. proteger-lhes, além de adotar e valorizar de
terminadas políticas sociais dirigidas às populações
mais necessitadas.

Mesmo respeitando o direito que a Igreja Católica
tem de defender suas crenças e dogmas. o cancela
mento da participação da cantora, pelo fato de ela de
fender o uso dopreservativo, é no mínimo lamentável,
principalmente porque, neste momento, dados interna
cionais revelam que a AIDS cresce no mundo inteiro.
No Brasil a doença assume proporções assustadoras,
particularmente entre as populações mais pobres.

Não é possível que estejamos testemunhando
em nossa época fatos idênticos aos que ocorreram
há tantos séculos, pelos quais, inclusive, o Vaticano
já pediu perdão.

Em nota divulgada à imprensa, Daniela, como
católica, afirma respeitar as posições da Igreja, mas
lamenta a decisão e diz que está consciente do seu
papel.

De acordo com a matéria, Daniela Mercury "re
afirma o seu direito de discordar da posição da Igreja
Católica, no que diz respeito à utilização da 'camisinha'
como forma de prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, como a AIDS. Porque, para ela, o uso
de 'camisinha' é um instrumento de proteção à vida!"

Não se pode concordar com a medida adotada
contra alguém de destaque. de prestígio. Daniela, in
clusive, é embaixadora da UNICEF, por ter um trabalho
realizado e emprestar a sua imagem para valorização
da criança. Na minha opinião, foi algo no mínimo la
mentável.

Por isso, mais uma vez, com todo o respeito que
tenho pela Igreja Católica - sei que esse não é o pen
samento da maioria dos católicos no Brasil-, reitero o
meu apoio e a minha solidariedade à cantora Daniela
Mercury, que adotou a atitude sensata de não conti
nuar polemizando acerca da questão.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERío
DO DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIEN
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 317, REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2005 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

o SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA.) - Sr.
Presidente. quero manifestar nosso apoio aos mais
de 15 mil trabalhadores que participam em Brasília da
segunda marcha em defesa do salário mínimo, sob a
direção das centrais sindicais, pleiteando a elevação
para 400 reais - o que ainda é pouco, dentro das pos
sibilidades econômicas brasileiras -, a valorização do
trabalho, a correção da tabela do Imposto de Renda e
a redução do teto da jornada de trabalho para 40 ho
ras semanais, o que possibilitaria a geração de mais
empregos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar a minha solidariedade a todos os que es
tão na luta contra a AIDS. Amanhã se comemora o
Dia Mundial de Combate à AIDS, e a data servirá de
alerta para o constante crescimento do número de in
fectados pelo vírus HIV - segundo dados das Nações
Unidas, só em 2005 foram registrados 5 milhões de
novos casos. e mais de 40 milhões de pessoas têm o
HIV no mundo.

No Brasil os dados também são assustadores.
A campanha deste ano foca especialmente a questão
do racismo, com o tema AIDS e Racismo. O Brasil tem
que viver sem preconceito. A escolha se justifica pelo
fato de que a população negra. em decorrência de
condições sociais e econômicas, está mais suscetível
à infecção pelo HIV.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de
2004, cuja pesquisa levou em consideração, pela pri
meira vez, os números da epidemia segundo raça e
cor, houve aumento de casos entre as pessoas que se
identificaram como pretos ou pardos. De acordo com
a pesquisa. entre 2000 e 2004, o número caiu entre
a população que se disse branca - de 65,5% para
62% entre os homens, e de 63,9% para 56,7% entre
as mulheres -, enquanto entre a população que se
auto-referiu como preta ou parda, ocorreu o inverso.
No mesmo período, os percentuais aumentaram de
33,4% para 37.2% entre os homens, e de 35,6% para
42,4% entre as mulheres.

No fundo, ao tratar de todos esses problemas,
estamos falando de cidadania. Ou melhor, da falta dela.
Há relação direta entre a luta pelos direitos humanos,
pela igualdade de poder nas relações humanas, pela
liberdade de dizer o que se pensa e discutir o que se
acha errado, e a prevenção da AIDS. No caso dos
negros, prevenir-se da AIDS é aumentar a parcela de
poder na sociedade; no das mulheres, na relação com
o homem. No caso das crianças e adolescentes, o pro
blema é parecido, pois também fazem parte da parcela
dos "sem poder". A AIDS é cada vez mais, no Brasil e
no mundo, um problema das classes pobres e desfa
vorecidas, das mulheres, dos negros. índios, homos-
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sexuais, adolescientes, crianças e outros grupos com
baixo poder de barganha na estrutura sociopolítica.

Por esses e outros motivos se percebe que o
tema diz respeito diretamente à escola. Além do mais,
AIDS se combate com educação, muito mais que com
simples informação sobre "como pega" e "como não
pega". E a escola é, por definição, o lugar do trato com
a educação.

A partir dessa observação, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de'terminar listando alguns
princípios e sugestões de ação em que acredito. Sou
da opinião de que o Poder Público deve intensificar os
investimentos na informação dos alunos e professores,
através de campanhas de esclarecimento.

Penso que não se pode tratar da AIDS como pro
blema isolado, mas incluir na discussão os problemas
da desigualdade entre os gêneros, da discriminação
da orientação sexual, das profundas desigualdades
presentes na sociedade brasileira. dos problemas de
auto-estima dos adolescentes, etc., buscando "amar
rar" tudo isso ao conceito de vulnerabilidade.

Amanhã, 10 de dezembro, Dia Mundial de Com
bate à AIDS, é o momento político para incluir na
agenda da sociedade o tema do racismo e suas con
seqüências para os portadores de HIV e para a po
pulação negra.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Ata da 323ª Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 07 de dezembro de 2005

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

ÀS 20 HORAS COMPARECEM À CASA
OSSRS..'

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
João Caldas
Givaldo Carimbão
Jorge AlbE1rto
Geraldo Resende
Mário Heri:nger

RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA PTB
ALMIR SÁ PL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL
MARIA HELENA PSB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ
BADU PICANÇO PL
CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB

GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
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
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 13

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7
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RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ALBÉRICO FILHO PMDB
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
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANíBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLlNI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB

ARIOSTO HOLANDA PSB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 19

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
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PSB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL
WELLlNGTON ROBERTO PL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

._"---------------------------------~.~-~--'
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PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS BATATA PSDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATR:IOTA PSB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLlNO PDT
MAURíCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OlÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTÜFREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTI3
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total deAlagoBls: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PL
JOÃO LEÃO PP

JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PI
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT

, TótaldeBahia:36

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PMDB
CARLOS MELLES: PFL
CARLOS MOTA PSB
CARLOS WILLlAN' PMDB
CLEU13ER CAHNEIRO PTB
CUSTÓDIO MA:TTbS PSDB
DR.FRANCISCO GONÇALVES PPS
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZPMDB
GERALDO 1HA;ÓÊU PPS
GILMAR MACHJ\OÓ PT
IBRAI'-IIMABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESrRE PSB
IVO JOSÉ PT .
JAIME MARTINS PL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PI
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL
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MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VADINHO BAIÃO PT
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANDRÉ COSTA PDT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
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
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB

JOÃO MENDES DE JESUS PSB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUíZA DENISE FROSSARD PPS
JULIO LOPES PP
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 COZZOLlNO PDT
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMR
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CHICO SARDELLI PV
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PMDB
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PSB
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
FERNANDO ESTIMA PPS
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PTB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO HERRMANN NETO POT
JOÃO PAULO CUNHA PT

-------' --------------~-------------_._-_..-,,~-,,_.,
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JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRJI.MO PP
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL
NELSON MAROUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZARPTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRESPSDB
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTE:R BARELLI PSDB
WANDERVALSANTOS PL
XICO GRAZIAI\10 PSDB
ZULAIÊCOBRAPSDB
Total de SãoP.:lulo: 64

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
L1NO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

JORGE PINHEIRO PL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL
SÉRGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PPS
ALEX CANZIANI PTB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL
CLÁUDIO RORATO PMDB
COLOMBOPT
DILCEU SPERAFICO PP
ORA. CLAIR PT
EDUARDOSCIARRA PFL
GIACOBOPL
GUSTAVO ,FRUET PSDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAXROSENMANNPMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ooíuo BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
RICARDO BARROS PP
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SELMA SCHONS PT
VITORASSI PT
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PFL
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
AFONSO HAMM PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCíSIO ZIMMERMANN PT
WILSON CIGNACHI PMDB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 29

I - ABERTURA DA SESSÃO

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

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência consulta os Srs. Líderes sobre se pode
manter o painel eletrônico.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Não concordo, Sr.
Presidente. Peço abertura de novo painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se
V.Exa. não concorda, então a Presidência manda ze
rar o painel.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PSOL - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na votação
anterior, de acordo com a bancada do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência já avisou que todos aqueles que não votaram
justificariam suas presenças nesta votação.

A Presidência vai fazer uma consolidação das
votações para que possam ser justificadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos San

tana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. venho a esta tribuna porque a população da
Zona Oeste e da Baixada Fluminense está querendo
a refinaria em Itaguaí. Há 19 anos foi discutida essa
questão em nossa região. Por isso. as universidades,
as associações comerciais, enfim, toda a sociedade
civil organizada está empenhada nesse pleito. Houve
reunião com o Presidente da República. uma sema
na atrás, e, na segunda-feira, com o Presidente da
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PETROBRAS, em que dissemos possuir todas as
condições de receber a refinaria em Itaguaí, porque
hoje existe lá o Porto de Itaguaí; existem 2 bitolas, a
estreita e a larga, no que toca à ferrovia. Portanto, há
todas as condiçôes técnicas para ser feita a grande
refinaria em Itaguaí.

A região mais pobre da cidade do Rio de Janei
ro, a Zona OestE~, pode ser beneficiada, assim como
a Baixada Fluminense. Há em torno de 6 milhões de
habitantes, juntando.as 2 regiões.

Na sexta-feira, dia 9, estaremos fazendo grande
passeata na cidade do Rio de Janeiro. Vamos nos con
centrar às 11 h na Candelária e caminhar até o edifício
da PETROBRAS, deixando claro que a população da
Zona Oeste e da Baixada Fluminense quer a refinaria
em Itaguaí, que não abrimos mão. Hoje é extremamente
importante para nó~ essa refinaria, porque sabemos
que ela vai gerar 65 mil empregos diretos.

Épor isso qúeestamos engajados nessa luta. Já
estivemos com () Presidente da República e na sede
PETROBRAS, e já fizemos mais de 10 reuniões com
as associações comérCiais. Amanhã, quinta-feira, vou
fazer reunião no centro comercial de Queimados.

Essa refinaria é extremamehte impdrtante para
nós, repito. Esperamos que ela realmente chegue no
momento certo para gerarempregos. O Presidente Lula
falou-nos na reunião que tem 'compromisso de fazer a
refinaria. A dispiJta já foi feita: será umaém Pernam
buco e outra no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Estamos
lutando paraq ue essa refinaria. gere empregb na nossa
região. Chega de pobreza! Na nossa regh~ló constro
em-se apenas presídio~, como er\1 Bangu, e criam~se

áreas de lixão. Oueremos ge'ra.çãode emprego, com
a refinaria em Itaguaí!

Convido todos os interessados para, na sexta
feira, dia 9, estarmOs juntos nessa passeata, em que
vamos reunir o povO pobre da Zona Oeste e da .Bai
xada Fluminens'e. Vamos estar unidos num só pensa
mento. Esse é um comitê suprapartidário,em que as
universidades, os centros comerciais, as associações
de moradores, todos estão voltados para a: construção
dessa refinaria.

Chega de lixâo! Chega de presídio! Queremos
a refinaria!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência já disse várias vezes que não é preciso
justificar o Voto. A Presidência encerrou cedo a sessão
anterior porque já havia quorum suficiente para apro
var a matéria e para ganhar tempo. Como havia uma
sessão convocada para as 20h, com matérias impor
tantíssimas, indusive a proposta de emenda à Cons
tituição que trata dos agentes comunitários de saúde,
a Presidência quis começar exatamente às 20h.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Francisco Appio.

O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, é preciso registrar a importância do proje
to que acabamos de aprovar. Ele vai dar aos nossos
clubes a possibilidade do prosseguimento das suas
atividades.

Eu imagino a alegria do meu Glória, de Vacaria,
o time da maçã, cujo presidente, Gilmar Boeira, que
recentemente assumiu, dispõe agora desse recurso ex
traordinário para poder fazer a temporada de 2006.

Sr. Presidente, esta tarde a Câmara Federal apro
vou um dos mais importantes projetos nos últimos 8
anos, relativamente ao enfrentamento do furto e roubo
de cargas neste País. O Deputado Mário Negromonte
perseverou na Comissão de Viaçâo e Transportes. Au
xiliamos S.Exa. Agregamos emendas que foram discu
tidas, criando um banco de dados, um fundo para apa
relhar delegacias especializadas, porque hoje o roubo
de cargas,. ex-Ministro Ibrahim Abi-J\ckel, é moeda de
trocado narcotráfico..Épreciso combater o receptador,
e ali~stá aautori~ação para o Ministérid da Justiça
execl!ltar O trabalho, amparado na lei, valendo-se até
doseqüestro e da di$ponibilizâção dos bens, como se
faz com as prop'l-i~dadesdos narcotraficantes. Esse
proje~oqlJe regülamenta. o transporte: rodoviário de
cargas esumamente importante. E ésopretudo em
cima da organização do setor que vamos desmanchar
a idéiadequehaofoio crime que se org~mizou, mas
a sociedade que se desorganizou. A sociedade está
se organizando sim!

A \/otação, nesta Casa, desse projeto do Depu
tadoMario Ne·gromonteé um exemplo, pois resgata
um Velhbil1~tr'urrento de controle edefiscalização: a
obrigatoriedade'de Um.·caminhoneiroportarautorização
para cOIlQuzir vélGul9sdeterceiros. Hoje a fiscalização
nadá~~defaiefseeletivera carteira de habilitação e
estat depossédos docume'ntos do veículo.

Imaginoei~eóo S~nado lessa matéria haverá
também 'cletrarnitar'rapidamente, a fiin de que pos
samosiniciar Ó'anó:de200{)mkis aparelhados, mais
equipadosp~r~oc8~batelefetivoao furto e roubo de
cargasho País. Há poucos dias, ncl Hecif~ -reclamei

. I •

hoje àtarde - um motorista,foi preso e acabou morto,
em circunstâncias que átéago:ra não foram •bem es
clarecidas, dentro de uma delegacia de polícia.

Muito obrigado; Sr. Presidente, e registro mais
uma vez, em nome da bancada progressista, os cum
primentos ao Deputado Mário' Negromonte e à Co
missão de Viação e Transportes péla apresentação e
aprovação do projeto.
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o SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, durante todo o dia de ontem a cidade de Campo
Grande, capital de meu Estado, foi fustigada por chuvas
torrenciais que provocaram prejuízos a centenas de
pessoas e colocaram sob risco moradores de diversas
regiões, principalmente as residentes aos fundos do
vale de córregos que cortam o Município.

A precipitação ocorreu de forma ininterrupta por
mais de 4 horas. O índice pluviométrico medido pela
EMBRAPA acusou 124,6 milímetros, o que correspon
de a 65% do volume de chuvas previstas para todo o
mês de dezembro.

Residências foram destruídas, córregos trans
bordaram, veículos foram arrastados pelas águas e
centenas de pessoas ficaram desabrigadas, tendo
muitas delas perdido tudo o que possuíam em virtude
de as suas casas terem sido alagadas.

No balanço final da intempérie a Defesa Civil
contabilizou 150 pessoas desalojadas, 750 desabri
gadas e o deslocamento de áreas de risco de outras
150; 300 residências foram danificadas e outras 100
ficaram completamente destruídas. Imóveis públicos
e comunitários danificados chegam a 40.

Diante desses números, podem os colegas Depu
tados e Deputadas avaliarem a situação a que chegou
a cidade de Campo Grande, que, apesar de não possuir
nenhum rio, é cortado por 13 córregos, cuja maioria
transbordou diante do enorme volume de água que
receberam. Em suma, o caos se instalou no Município
durante todo o período de ocorrência das fortes chuvas.
E, por esse motivo, foi decretada situação de emergên
cia na capital do Estado de Mato Grosso do Sul.

Felizmente, a Prefeitura Municipal, juntamente
com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários,
agiu rápido e, de maneira efetiva, conseguiu evitar as
tragédias que, via de regra, sempre acompanham esse
tipo de evento. Nesse sentido queremos aqui destacar
o excelente desempenho do Prefeito Nelson Trad Fi
lho, que deu respostas imediatas às demandas que ao
longo do dia exigiram ação do Poder Público.

Queremos também parabenizar os valorosos e
imprescindíveis integrantes do Corpo de Bombeiros
e da Defesa Civil, cujo trabalho, justiça seja feita, foi
extremamente eficiente. As ações de socorro aos de
sabrigados ocorreram de maneira rápida, muito bem
coordenadas, altamente profissionais.

A soma das iniciativas tomadas pela Prefeitura
e pelos demais organismos responsáveis pelo atendi
mento à população nesse tipo de evento trouxeram o
melhor resultado que se podia esperar: nenhuma vida
foi perdida. Esse é o troféu maior que com certeza a

sociedade campo-grandense irá dedicar aos agentes
públicos envolvidos nas operações ontem realizadas.

Éclaro que restaram prejuízos materiais de gran
de monta, o que irá exigir novas intervenções da Prefei
tura. Ruas e avenidas perderam parte do asfalto, pontes
foram danificadas e tiveram suas estruturas compro
metidas e os buracos nas vias públicas triplicaram.

Para solucionar esses problemas o Município
de Campo Grande terá que desembolsar recursos
extras, abrir diversas frentes de trabalho e auxiliar as
pessoas diretamente atingidas pelo temporal. Nesse
sentido, com o objetivo de auxiliar o Prefeito Nelson
Trad Filho, estamos solicitando audiência com o Mi
nistro da Integração Nacional, Ciro Gomes, a fim de
que verbas destinadas à Defesa Civil sejam liberadas
o mais breve possível.

Temos a absoluta confiança de que o Ministro irá
atender à população de Campo Grande nesse pleito. De
nossa parte, continuaremos trabalhando em conjunto
com o Prefeito Nelson Trad Filho para que todo o apoio
seja dado por parte do Governo Federal ao Município,
para que as dificuldades sejam superadas e os proble
mas provocados pelo temporal, solucionados.

Sr. Presidente, esperamos também que seja,
de uma vez por todas, regulamentada a Emenda à
Constituição nº 29. Temos de votar logo o PLP nº 1,
de 2003, que já está pronto para ser votado. É preci
so que a Presidência desta Casa, juntamente com as
Lideranças partidárias, coloquem logo na pauta esse
projeto de lei complementar para evitarmos a maquia
gem que Estados e Municípios têm feito no orçamento
da saúde. No Mato Grosso do Sul. por exemplo. regis
tra-se um retrocesso jamais visto na história da saúde
pública deste País.

Era o que tinha a dizer. Grato pela atenção.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação da Timemania. votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa ao Plenário que amanhã faremos
2 sessões. A primeira será uma sessão extraordinária,
às 9h, para continuação da votação dos destaques
da Timemania; votação da PEC que trata da verticali
zação nas eleições, se a matéria não for votada hoje;
votação da PEC nº 7, de 2003, que já está acordada
- faço um apelo ao Plenário para que invertamos a
pauta; e votação da PEC nº 446, de 2005, também se
a matéria não for votada hoje. À tarde votaríamos 29
projetos sobre acordos internacionais.
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o SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
comendo àqueles que estão defendendo os agentes
comunitários de saúde, entre eles o Deputado Darcí
sio Perondi e o Deputado Walter Pinheiro, que aten
tem para a necE!ssidade de se corrigir a redação da
PEC nº 7, de 2003. Se não for feita a arrlimação, os
Prefeitos vão ter de demitir todo esse pessoal,senão
quebram as Prefeituras. Elas não terão condições de
assimilar essa determinação, que compromete as fi
nanças municipais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado, até que se realize o concurso, a situ
ação permanece como está. O que se deseja com a
aprovação dessa PEC é dar estabilidade aos agentes
comunitários de saúde, que conhecem bem a realida
de das loca.lidades onde atuam. Todos os países que
venceram a doença fizeramulTl trabalho de prevenção,
e ninguém melhor para cuidar disso do que os agE;ntes
comunitários. Qual é a diferença entre pagar quem já
está trabalhando e pagar aos aprovados em concur
so realizado com critério? Oque não pode é que, a
cada início de mandato, oliovo Prefeito substitua es
ses trabalhadón~s.

Deputado Nelson Marquezelli, a matéria já foi
amplamente discutida, mas V.Exa. é um Deputado atu
ante, corre·to é competente. Mas vamos atentar para
essa sua preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce
do a palavra ao ilustre 1º Vice-Presidente desta Casa,
o nobre Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero convidar todos os colegas da Câmara dos
Deputados a assistir ao doct:imentário Entreatós, do
cineasta João Moreira Salles.

Entreatos éuma peça plasticamente muito boni
ta e que retrata um momento importante deste País,
a trajetória da campanha vitoriosa do Presidente Lula
desde o período que antecede o primeiro turno até a
vitória no segundo turno.

Sou insuspeito para fazer essa recomendação,
porque o documentário em questão é claramente sim- .
pático à figura do Presidente Lula. Como se trata de um
documento histórico de valor político inestimável, por
que o candidato é filmado na sua intimidade, ao lado da
sua assessoria, em momentos cruciais de um período
político muito rico da vida deste País, seria importante
que fosse visto por todos os Deputados.

O documentário revela algumas facetas extre
mamente curiosas, principalmente para os que, como
eu, jamais privaram da intimidade do Presidente Lula.
Embora naquela eleição eu tenha votado em S.Exa.,
estive distante desse convívio - hoje estou a anos luz
do Presidente da República.

Pois bem. Algumas cenas da filmagem me im
pressionaram, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
A primeira, a distância entre o Presidente Lula e todos
os seus auxiliares, com exceção de um. O Presidente
trata com distância fraterna José Dirceu, o que talvez
explique o acontecido recentemente. O Senador Su
plicy é brindado num elevador com refinada ironia. O
Silvinho, que está presente em boa parte do documen
tário, mas mudo como uma porta,aperias olha para o
Presidente. com olhar de sapo-boi expectante.

Também está lá o Gushiken, e há um show de
hipocrisia do Duda Mendonça, o que é necessário ser
visto em toda a sua plenitude. Ou seja, .0 filme é um
desnudar, um verdadeiro strip-tease ideológico do
candidato nosmomentos que antecedem as entrevis
taS e nas próprias gravaçõesdas entrevistas.

Como eu disse, um únko personagem é trata
do com afeto e tom cadnho - esse; lamentavelmente
eu não o Gonheço; vim a saber de sua existência re
cente!TIente. Refiro-me ao Gilb'erto Carvalho. Esse é
amigo do peito.

QUando a notícia da vitória do Presidente Lula
é dadaihternamente; a câmera capta um instante de
singularem6ção. Zé Dirceu reage com frieza. Merca
danteeoutros se alegram, mas guardando uma certa
distàh~ia. Eo Presidente afaga o Gilberto, passa-lhe
a mãónacabeçae, no: melhor estilo ACM, puxa-o ao
encontro do peito e o abraça fraternalmente. Há no
ções preciosas.

Há aqueles que julgam que o Presidente Lula é
inculto e pórisso não se apercebe da realidade política
que o cerca. O documentário desnuda isso completa
mente. Ll:Jla tece interessantes considerações sobre o
PT, a lutadé.classes, sua origem operária, o confronto
entre como EHe vê o Brasil e como, às vezes, o próprio
PT vê o Brasil.

As São cenas de uma intimidade rara, difícil de
ser devassada. E aproveito a ocasião para louvar o
Presidente, fazendo-lhe elogio por ter permitido essa
filmagem tão espontânea.

O filme é montado para projetar uma imagem
positivado Lula, mas é extremamente significativo ao
desnudar fatos que, de outra forma, jamais chegariam
ao conhecimento da opinião pública.

E há um final, Sr. Presidente, que podemos clas
sificar de grand finale.



59818 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

Não tenho nenhuma vocação para crítico de
cinema. Deixo isso para outras pessoas muito mais
competentes do que eu. O Deputado Fernando Ga
beira, por exemplo, que inclusive aparece no filme de
maneira fugaz, conhece do assunto. Na última cena,
Lula sai do seu comitê de campanha, braço dado com
a Sra. Marisa, e vai se distanciando, vai rumando para
as luzes e refletores da mídia que o esperam ensan
decidos. S.Exa. ajeita a gravata. segura a mulher, dei
xa para trás tudo aquilo com que se comprometeu no
próprio filme e, deslumbrado e feliz, enfrenta os holo
fotes do sucesso.

Quem assiste ao filme entende de forma clara o
porquê do abandono da grande facção do PT. o por
quê do abandono de José Dirceu à sua própria sorte,
o porquê do temor reverencial de todos os seus as
sessores em relação ao candidato a Presidente; e vai
saber de forma irrefutável que, para o bem e para o
mal, em tudo e por tudo, quem comandou o processo
político do País foi Luiz Inácio Lula da Silva.

Nessa relação não há fraternos; há subordinados.
S. Exa. comanda e todos obedecem.

Vejam o Entreatos com o coração aberto e o es
pírito agudo. É uma bela lição de política!

O SR. ALMIR SÁ (PL - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
subo a esta tribuna indignado de como o Governo Fe
deral faz papel de "madrinha malvada" de Roraima. Não
bastassem os inúmeros e graves problemas fundiários,
as excessivas e improdutivas terras indígenas, várias
e extensas zonas de proteção ambiental, agora o Go
verno Federal, pelo INCRA, pretende ajuizar ações de
imissão de posse impetradas pelo INCRA contra 11
fazendeiros, sob a justificativa de que há dúvida sobre
a regularidade de "excesso" de terra, com o fito de coi
bir uma suposta grilagem de terras que só existe na
cabeça esquizofrênica dos técnicos que influenciam
mal um governo - governo do PT.

A conspiração que existe, e essa sim é do mal,
é a que envolve o INCRA, a FUNAI e o IBAMA, como
tentáculos da Presidência da Republica, com o objetivo
de impedir o desenvolvimento do Estado, que atual
mente se assemelha a um Território Federal sob inter
venção branca, onde o próprio Governo tem pouca ou
nenhuma gerência sobre suas terras. As 11 ações de
imissão de posse abrangem diversos lotes nos Muni
cípios de Alto Alegre, Amajari, Cantá, Caracaraí, Mu
cajaí. São Luiz do Anauá e São João da Baliza. Mas
ocorre que os produtores afetados pelos processos
judiciais impetrados pelo INCRA não ocupam áreas
ilegalmente. Eles têm o cadastro dos lotes e, portanto,
estão sendo usurpados dos nos seus direitos à posse,
legal e pacífica.

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, estima-se
que as áreas questionadas reúnam cerca de 80 mil ca
beças de gado, algo em torno de 15% do rebanho do
Estado, dentre outras produções agropecuárias. E o
mais paradoxal nessas ocupações, que foram outrora
estimuladas pelo Poder Público, inclusive com emissão
de cadastro pelo INCRA, autorização de exploração
pelo IBAMA e financiamento pelo BASA, é que, enquan
to de um lado o Governo não entende as necessidades
do Estado, de outro os produtores rurais, extremamente
revoltados, não irão aceitar pacificamente que um go
verno que se diz democrático continue desmontando
o Estado, acabando com sua economia, maltratando
o povo sob a supervisão dos ambientalistas e sem ter
ras de plantão. Enquanto a comunidade internacional
dá risadas, nosso povo passa fome. porque lá não se
produz emprego e nossos índios morrem de várias
doenças. Já fizeram isso antes. Refiro-me às ações do
Governo Federal que demarcaram terras indígenas em
mais de 50% de meu Estado, e ainda negam e prote
lam o direito a propriedade das terras devolutas até
2.500 hectares, contrariando a Constituição.

O grave resultado que se anuncia é que cada vez
mais se mostra a insatisfação dos produtores, que se
sentem inimigos do Governo brasileiro, notadamente
pelos inúmeros obstáculos gerados na gestão do Pre
sidente Lula à produção agropecuária em Roraima.

Colegas Parlamentares. cada propriedade dessas
questionadas gera dezenas de empregos. São trabalha
dores que movimentam a economia do interior, e seus
proprietários não são bandidos não; são produtores
rurais. E quem trabalha, produz, merece respeito.

Estranho é perceber e concluir, que o Governo
brasileiro atua de maneira contraditória ao promover
ações contra os mesmos produtores que incentivou
antes a se fixarem na Amazônia. O INCRA concedeu
cadastro de posse, o IBAMA autorizou o desmate para
pastagem e as instituições bancárias liberaram finan
ciamentos públicos, como já falamos. Agem, arbitra
riamente, como se seus próprios atos ulteriores não
tivessem validade.

Por isso, Sr. Presidente, é que. mais do que ame
açar o Governo e ser radical, como Parlamentar, mes
mo revoltado, ainda vejo uma forma de este Governo
recuperar a credibilidade perdida em Roraima. Apesar
da maneira como se avolumam os problemas, mas
uma vez centrado e em nome de meu povo, atuarei na
busca do diálogo, pois não restam dúvidas de que há
risco de impactos sociais e econômicos à população
de meu Estado. Esta tarde mesmo pedi ao Presiden
te do INCRA que reveja o texto da Portaria nQ 466. e
à Ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, que tenha
bom senso!
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Sr. Presidente, também por isso peço aos cole- A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB - RO. Pronun-
gas que apóiem indicação que encaminho ao Poder cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Executivo no sentido de que, apesar de o mandamento Deputados, quero tratar hoje de um tema que merece
legal impor que o INCRA deva gerir a questão fundiária destaque na agenda política deste País: a situação
no Brasil-e deve fazê-lo em prol do interesse públi- dos nossos jovens.
co, o mesmo interesse público que norteia as ações Por conseqüência de um período de alta fecun-
desses agentes públicos -, o bom senso prevaleça e didade no início dos anos 1980, a população jovem
se adote a seguinte sugestão deste Parlamentar com está atingindo percentuais nunca antes alcançados em
o fito de melhor se resolver para ambos os lados a nossa sociedade. Isso representa um desafio para os
controvérsia: governos, que devem se preparar para o enfrentamento

desse grave problema que traz reflexos especialmente
• que sustem os efeitos da Portaria 466/05 no mercado de trabalho.

imediatamente No Brasil temos hoje quase 50 milhões de jovens
• que, em conjunto com o Ministério PÚ- entre 15 e 29 anos de idade. No aspecto demográfico

blico Federal, e o local, adotem termo de ajus- nunca tivemos tantos jovens no mundo, e eles mere-
tamento de conduta, ou similar instrumento, cem reconhecimento e apoio.
de modo a, ouvindo os produtores. abram o .Diante disso, procuramos entender a verdadeira
devido processo administrativo, dando-lhes relevância do tema e observamos qué o caminho mais
chance de comprovarem a posse da terra, em efetivo para a resolução das demandasespecíficas da
seus nomes ou de associados; juventude passa eminentemente pelo desenvolvimento

• que se atenham a verificar o que de correto das políticas públicas de juventude.
fato eles produzem, por um organismo inde- Sras. e Srs. Deputados,. o :desenvolvimento das
pendente em atuação rural; políticas públicas de juvent~desócumprirá o seu ver-

• que se faça a avaliação da produção dadeiro papel quando cohtribuir, de forma ·efetiva com
agropecuária desses colonos e se veja a sua a mudança do paradigma .cultura', em nossa sociedade,
utilidade e produtividade (critério da produti- e nesse contexto apala:"racha\1~ é participação.
vidade); .A conqUista de. polítk;~~ pwblicas de juventude é

• e que as terras realmente improdutivas algo necessário parahnfrentarmosas desigualdades
sejamdE~stinadasa processos derefOrma agrá- sociais,porCJlI~ ajuvéntude é aparcela da população
ria e assentamentos, resguardando-se as ter- mais.vulnerávele também·a máis excluída.

, ',:, ",o I. I '."r ,':,.,'; ::: I! I, .', ",',', ", i: ' .;.,. ;
ras tradicionalmente ocupadas eprodutivas. Para construlródesenvolvlmento tao sonhado

Ora, em verdade, tudo isso é de interesse do Es- pelos brasileiros, pre~is~rtios p'reparar e~sageração
de:j9I,Jensqu~assumitá.os'(jestinos deste País. São os

tado de Roraima e da própria Nação. As terras legais jovens que precisam de a,tençã0 hoje que construirão
e produtivas devem ter sua titulação, como manda a urriasociedadevito.b6sa. no arrikilha..
lei para que. Porque essa sim é a fornia de realizar Há:muitotempôse!dlscuténo Brasil a necessi-
ocupação de terra que interessa ao povo roraimense, dade p~cria9abdE{ptgal"lismdsg()vernamentais de
que tanto necessita da revitalização econômica que juventude e a: implementa9ão de políticas públicas de
ora se persegue. juventude rios níveis imunicipal" estadual e federal.

Portanto, .que se reveja a Portaria 466/05, edita- Ao longo desse.sa.nos, fo'ram criadas nos mais
da no dia 19 de outubro, pela Presidência do INCRA, diversos Municípios eEstaClbs, toordenadorias, secre-
que se fulcrou equivocadamente no "grande número tarias, subsecretarias e cohselh6s de juventude que
de trabalhadores rurais sem terra e nos conflitos so- implantaram diversos projetos e programas específi-
ciais provocadm~ pela posse da terra", e erroneamen- cos pa:ra a juventude.
te não considerou os outros fatores geoeconômicos Após muitas tentativas em várias Legislaturas, a
e sociais pertinEmtes à questão. Que se inclua nessa Câmara dos Deputados iniciou as discussões e abraçou
portaria um mecanismo de reconsideração, prevendo o tema juventude. Primeiro, foi criada a Frente Parla-
o "devido processo legal" ao possuidor de boa fé de mentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventu-
terra, que se encontra em regime de posse tradicio- de; depois, por requerimento do brilhante Deputado
nal e que realmente produz em sua gleba. Tal porção Reginaldo Lopes, foi criada e instalada a Comissão
de terra assim tem a garantia constitucional pelo uso Especial destinada a acompanhar e estudar propos-
social, por estar cumprindo sua finalidade. tas de políticas públicas para a juventude~ No dia 15

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. de maio de 2003 a ComiSSão iniciou as suas ativida-
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des, contando com Deputados de todos os partidos
desta Casa.

Inicialmente foram constituídos grupos de trabalho
para estudar os grandes temas atinentes à juventude.
Em seguida foram realizadas audiências públicas e,
em seguida, viagens de estudo a Portugal, Espanha
e França, a fim de conhecer o funcionamento dos ór
gãos de representação institucional juvenis daqueles
países.

Ao término dos trabalhos dos grupos, foi elaborado
o relatório preliminar que foi apresentado aos jovens
brasileiros nos encontros realizados em todos os Esta
dos brasileiros. Nesses encontros os jovens puderam
fazer críticas e apresentar sugestões ao relatório.

No meu Estado de Rondônia fizemos um grande
encontro em Porto Velho no dia 3 de maio de 2004, que
reuniu um número expressivo de jovens, representantes
das mais diversas entidades juvenis. Ao fim foi redigida
e aprovada a Carta da Juventude de Rondônia com
diversas proposições para a Comissão.

No período de 23 a 26 de setembro de 2003. foi
realizada a Semana Nacional da Juventude, na qual
aconteceram diversos eventos, entre eles o Seminário
Nacional de Políticas Públicas para a Juventude e uma
sessão solene em homenagem aos jovens.

De 16 a 18 de junho de 2004, foi realizada a Con
ferência Nacional de Juventude, que reuniu jovens de
todo o País.

Após a Conferência, foi aprovado o relatório fi
nal da Comissão Especial, muito bem elaborado pelo
nobre relator Deputado Benjamim Maranhão. Foram
encaminhados requerimentos ao Governo Federal su
gerindo a criação da Secretaria Nacional de Juventu
de, do Instituto Brasileiro de Juventude e do Conselho
Nacional de Juventude.

No dia 1º de fevereiro deste ano, o Presidente
da República assinou a Medida Provisória nº 238, que
cria a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho
Nacional de Juventude e o Programa Nacional de In
clusão de Jovens (PROJOVEM).

Atualmente está sendo discutido na Comissão
Especial e em encontros estaduais o Projeto de Lei
nº 4.530, de 2004. que aprova o Plano Nacional de
Juventude. O Plano estabelece objetivos e metas a
serem alcançados pelos governos para a melhoria das
condições de vida da população jovem.

Recentemente foi aprovado um substitutivo à
PEC nº 138-A que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica
o seu art. 227. Na prática, essa PEC dispõe sobre a
proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude.

Após a aprovação do Plano Nacional de Juven
tude, será iniciado o debate sobre o Estatuto da Ju
ventude.

Como podemos observar, nesta Legislatura esta
Casa avançou décadas no que diz respeito à juventude
brasileira. Conseguimos, com o trabalho de 3 Comis
sões Especiais, iniciar as discussões para a instituição
do marco legal e também sensibilizar o Governo Fe
deral sobre a relevância e urgência do tema.

Hoje pela manhã estive reunida com a Presidenta
do Conselho Nacional de Juventude e Subsecretária
Nacional de Juventude, Regina Novaes, oportunidade
em que me coloquei à disposição para trabalharmos
juntas em prol da nossa juventude.

Sras. e Srs. Deputados, entendo que as contradi
ções e os desafios que se colocam para os jovens têm
um tempo certo para serem enfrentados. E o tempo
é hoje. Amanhã essas ações não terão mais eficácia.
Não agir hoje resultará num risco de retrocesso para
o desenvolvimento do País.

O jovem, que já foi entendido apenas como pro
blema, começa a ser visto como instrumento de de
senvolvimento, rompendo conceitos e mostrando que
ele não pode ser apenas mero objeto de políticas
compensatórias.

Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas,
fazendo um balanço dos últimos 3 anos de mandato,
pude ver o quanto avançamos nesta legislatura.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. a
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Resolução
nº 182, de 2004, que cria a Comissão Permanente de
Juventude nesta Casa, bem como do substitutivo à
PEC nº 138-A, de 2003, que dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Senhoras e senhores, quero continuar traba
lhando, junto com a juventude brasileira, em defesa
do protagonismo juvenil. Continuo com o mesmo vigor
e determinação do 1º dia do meu primeiro mandato,
trabalhando com os pés no chão: as mãos no trabalho,
o sonho no coração e os olhos no futuro.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. a educação brasileira ainda carece, em
todos os níveis, de cuidados intensivos. Greves lon
gas, deterioração do patrimônio. perda de professo
res, falta de recursos, são reclamações referentes as
universidades públicas.

Quando o ensino superior, a parte mais gla
mourosa da educação, torna-se claudicante, eviden
cia que algo de muito grave acontece na estrutura de
formação.

---~----~--------~,,--------_._---~----------
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A PANAD (Pesquisa Nacional por Domicílio) di
vulgada pelo IBGE, referente ao ano de 2004, traz a
triste constatação de que houve aumento no número
de menores, de 7 a 14 anos, fora da escola. Justa
mente na faixa etária em que ocorre a consolidação
dos ensinos fundamentais. Fato grave, principalmen
te se considerarmos que as estruturas da educação
fundamental brasileira ainda são tenras, com risco de
retrocesso ainda mais acentuado caso não haja uma
resposta célere e eficiente.

Ainda estamos às voltas com tristes números da
educação fundamental brasileira. Dos alunos matri
culados, 41 % náo completam o ensino fundamental.
Quanto aos outros59%, pouco se tem a comemorar,
pois levam em média 10,2 anos para completarem as
oito séries do 1!1 grau, que deveria ser concluída em
8 anos. Nas Regiões Norte é Nordeste a situação é
ainda mais grave.

O ensino fundamental é, na verdade, a faculdade
da cidadania, o momento crucial em que os valores
que nortearão a vida são despertados e preparados
para receber a formação mais avançada. É o primeiro
passo para a formação superior, o alicerce sem o qual
toda estrutura éducacional do País fica comprometida.
Aqui começa á luta contra as desigualdades sociais,
em que as crianças passam a dominar as letras e as
ciências que abrirão as portas ao mercado de trabalho.
Portanto, digna de atenção especial.

Obviamente, não podemos esquecer de que muita
coisa já .foi e está sendo f(:}ita. A taxa de ausência foi
reduzida de 13% para 3%, mas em 10 anos, de 1992
a 2002. Quanto à execução de planos, por enquanto
se preocupam emlévar as crianças às salas de aula.
Mas ficamos devehdo progressos em termos de qua
lidade. Nem ao menos um plano de metas nessa área
existe.

A falta de investimento é a principal causa apon
tada, o que resulta em baixos salários, edificações im
próprias, despreparo dos professores e na necessidade
de os pequenos ajudarem a manter a família.

Sem qualidade, a criança logo perde o interes
se pela carreira estudantil, o que dá origem a. jovens
despreparados que são rejeitados ou mal aproveitados
no mercado de trabalho. Nessas condições, as legiões
de adultos daí decorrentes constituirão famílias vul
neráveis ao tráfico, à marginalidade, à prostituição, à
caridade duvidosa.

Embora seja possível já estarmos convivendo com
índices melhores agora em 2005, já que a pesquisa
refere-se a 2004, é mister encetar um plano emergen
te o quanto antes. Pois combater tamanha deficiência
estrutural demanda ação sistemática e perene.

Este alerta precisa promover a coesão das for
ças do Governo Federal, assim como os estaduais e
municipais, e reverter rapidamente tal realidade, para
temos certeza da melhora dos dados a serem publi
cados na próxima pesquisa.

Lembremos: o futuro glorioso do Brasil é cons
truído nas escolas de hoje.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, diz a sabedoria popular que "pelo dedo
se conhece o gigante". Na verdade, este provérbio
encontra variantes em muitas línguas e sempre quer
significar que pela parte pode-se conhecer o todo; pela
obra se conhece o agente.

Um outro provérbio lembra que a águia não se
preocupa em caçar moscas. Na realidade, a concepção
dos provérbios vem sendo alterada de acordo com as
circunstâncias, de acordo com as épocas.

Não é verdade que os grandes somente se pre
ocupam com coisas de vulto. É; aliás, no detalhe que
se diferencia o artista do arteiro; dverdadeiramente
grande, do pretensioso.

A Companhia Vale do Rio Doce é. sem dúvida,
um gigante. Nasceu gigante, pelagigantesca vontade
do povo brasileiro. Seguiu gigante, pela determinação
de seus dirigentes e funcionários, e continua gigante,
pela generosidade da geologianacional e pela extensão
de nossa terra, que permite aos que querem voar ou,
pelo menos, trafegar com os recursos quea natureza
e nosso engenho,propiciam.

As fronteiras· do .Brasil são ultrapassadas para
que esse mesmo engenho, esta mesma qualificação
seja aplicada em terras distantes.

Não satisfeita de quebr<:lr recordes após recor
des na capacidade de produçã.o, ultrapassar registros
no volume de transfo~maçã.o de matéria-prima bruta
em semimanufaturada ou indystrializada, de romper
marcas no mercadointernacionâl, vem agora a Vale do
Rio Doce, como, aliás, tem feito nas últimas décadas,
a somar gigantismo asua estruturq. Nos últimos dias,
o grupo CVRD comunicou aos meios de comunicação
que, no prpximo ano, vai c~ldcat sobre os trilhos da
Estrada de Ferfb Carajás ummegat,rem, que consistirá
no segundo maibrtrem do rrluhdo. Serão 312 vagões,
tracionados por 3 locomotivas, num comboio de 3.200
metros de extensão e capaci8ade para deslocar 39 mil
toneladas de carga em uma úriica,viagem.

Para se ter idéia da grandiosidade dessa compo
sição, lembremos que a configuração ·ferroviária má
xima atual representa um comboio composto por 208
vagões deslocados por 2 locomotivas, estendendo-se
por 2.300 metros.
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Não satisfeita em racionalizar a capacidade de
transporte ferroviário, em maximizar a eficácia desse
tipo de transporte, a Vale do Rio Doce pretende adi
cionar aos 470 milhões de litros de óleo diesel, que
hoje consome cerca de 20% de biodiesel, permitindo
o aproveitamento das oleaginosas cultivadas próximo
às ferrovias e inserindo a população local no grande
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel.
A diferença, entretanto, é de que, em vez da adição
de 2%, como prevê o programa para 2008, a CVRD
se dispõe a fazê-lo já, em proporção cada vez maior,
até atingir valores 10 vezes superiores ao previsto no
programa oficial.

Apesar de já representar, isoladamente, a maior
empresa de logística de nosso País, montanhas de
dinheiro são investidas pela CVRD, anualmente, em
tecnologia nessa área, incluindo aí pesquisas com bio
diesel, para que montanhas de minérios, de pelotas,
de lingotes e de todo o tipo de carga sejam deslocadas
dos centros de produção para os núcleos de transfor
mação e consumo.

O gigante tem pressa de que o progresso alcance
todos os recantos do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é necessá
rio. é indispensável, é urgente que sigamos o exemplo
da Vale do Rio Doce, o exemplo de seus dirigentes e
de seus funcionários: ajamos com presteza, atuemos
com determinação e transformemos o arquipélago
brasileiro, formado por inúmeras ilhas de desenvol
vimento, entremeadas por faixas de estagnação. de
desigualdade e de pobreza, em um país homogêneo
onde se conheça a igualdade, a fraternidade e a com
pleta inserção social.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
É com grande alegria que venho a esta tribuna

para repetir a notícia estampada com destaque pelo
jornal O Liberal, de Belém, edição do dia 28 de no
vembro. Finalmente foi encontrado na Bahia o garoto
João de Lima Dias, de apenas 4 anos, seqüestrado
em Barcarena. Pará, no dia 30 de setembro do ano
passado. Foi, sem dúvida, uma vitória das autoridades
do Pará, para a qual contribuiu com parcela conside
rável, o encaminhamento à televisão do pedido de so
corro do pai desesperado. Através do programa Linha
Direta, conhecido do público brasileiro, foi divulgado
o fato, mostrando o sofrimento da família e a atuação
cuidadosa das autoridades. Após denúncia de teles
pectadores, a seqüestradora foi presa em Barão de
Cocais, interior de Minas Gerais, e Joca foi encontra
do em Santo Amaro, na Bahia, para onde tinha sido
levado por ela.

A seqüestradora, conhecida da família, usou e
abusou de se fazer amiga, seqüestrando, ao mesmo

tempo, 2 filhos do casal, uma menina e o menino. A
menina foi deixada logo depois e encontrada pelas
autoridades de Belém; porém, o menino Joca, como
é seu apelido, foi mantido por ela e levado pelo Brasil
afora. A dor e o desespero dos pais e de toda a fa
mília terminaram no dia 25 de novembro, quando da
localização da criança. Imediatamente as autoridades
de Belém se puseram em busca, em avião cedido ra
pidamente pelo Governo do Estado. Autoridades e a
família foram levadas para o grande encontro.

A par desse final feliz, devemos, no entanto, te
cer alguns comentários sobre a seqüestradora. Trata
se de uma mulher alegre, simpática, que faz amizade
facilmente, conquista a confiança de uma família e se
qüestra menores. Não é essa a primeira vez que isso
acontece, mas a quinta vez. Nascida em Santa Catari
na, viaja pelo País, tendo já seqüestrado uma criança
em Criciúma, Santa Catarina; outra em Manaus, no
Amazonas; mais uma em Porto Velho, em Rondônia; 2
em Barra Mansa, no Rio de Janeiro; e, agora, o Joca,
na Ilha de Trambioca, em Barcarena, Pará. Vê-se que
é uma doente compulsiva que rouba as crianças e
assume a maternidade. Só foi condenada pelo crime
em Barra Mansa. Internada no Hospital Psiquiátrico,
no complexo Frei Caneca, no Rio de Janeiro, lá ficou
até 23 de abril de 2004, quando obteve uma saída te
rapêutica e não mais voltou. Assim, o Joca, o nosso
paraense, foi sua vítima seguinte.

Diante de situação tão delicada e dolorosa, deixo
aqui meu apelo veemente às autoridades relativamente
ao cuidado para a segregação social de pessoa porta
dora desse tipo de patologia, bem como meus cumpri
mentos às responsáveis autoridades que não descan
saram enquanto não trouxeram a criança de volta.

O dia 29 de novembro foi dia de festa em Belém.
A família desembarcou com o então seqüestrado, pon
do fim a um doloroso processo de separação. Que a
tranqüilidade volte a reinar no lar de João e Katiaris
Souza de Lima.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil. Muito obrigado.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL
Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

______...... ......__....._4llli~!IIl'!Wf._."
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AMAPÁ

Badu Picanço PL.
Coronel Alves PL
Dr. Benedito DiaB PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PElOB
Babá PSOL
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazolnas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Eduardo Valvercle PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Natan Donadon PMOB
Total de Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMOB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
César Bandeira PFL

Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Gastão Vieira PMOB
João Castelo PSOB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Antenor Naspolini PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSOB
Marcelo Teixeira PSDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 13

PIAuí

Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Batata PSDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PL
José Mendonça Bezerra PFL
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PL
Jonival Lucas Junior PTB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PP
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB
Ana Guerra PT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aracely de Paula PL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PMDB
Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
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
Odair Cunha PT
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Carlos Nader PL
Chico Alencar PSOL
Dr. Heleno PSC
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PV
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
José Divino PMR
Juíza Denise Frossard PPS

Dezembro de 2005
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Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira POT
Moreira Franco PMOB
Nelson Bornier PMOB
Paulo Feijó PSOB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMH
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Ary Kara PTB
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Fernando Estima PPS
Gilberto Nascimento PMOB
IIdeu Araujo PP
Ivan Valente PSOL
João Batista PP
João Paulo Cunha PT
José Mentor PT
Luciano lica PT
Luiz Antonio FIE~ury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMOB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbe'l.ldi PSB
Silvio Torres PSOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PP
Walter Barelli PSDB
Wanderval Santos PL
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Pedro Canedo PP
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sérgio Caiado PP
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PPS
Alex Canziani PTB
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Cláudio Rorato PMDB
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Giacobo PL
Gustavo Fruet PSDB
Moacir Micheletto PMOB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Vitorassi PT
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
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Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Gollares PDT
Gezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PSOL
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Wilson Gignachi PMDB
Veda Grusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 15

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 274
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAURO LOPES (PMDB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do partido.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência reforça o que já disse: não é preciso justificar
o voto pois esta votação justificará a anterior.

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) - Re
querimento de preferência para que a PEG nº 7 (item
2) seja votada antes da PEG nº 548 (item 1)

Sr. Presidente, requeiro preferência para que a
PEG sete (7) seja votada antes da PEG 548.

Sala das Sessões, 7-12-05. - Darcísio Peron
di, PMDB.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que esta
mos votando?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Estamos
votando requerimento de preferência para votar a PEG nº
7 antes da PEG nº 548, até para testarmos o quorum.

O SR. RODRIGO MAIA - Quero saber se isso faz
parte do acordo feito com o Presidente Aldo Rebelo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
faz parte do acordo.

O SR. RODRIGO MAIA - Votaríamos essa ma
téria depois da verticalização, conforme acordo feito
pelos Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre
Deputado, quero fazer a proposta, até para testarmos
o quorum, de fazermos esta votação primeiro.

O SR. RODRIGO MAIA - Tudo bem, pode in
verter.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PGdoB - RJ. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, so
licito a VExa. que façamos apenas as orientações de
bancada, a fim de passarmos imediatamente à vota
ção e as pessoas que estão aqui desde cedo possam
voltar tranqüilas para casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência aceita a sugestão da competente Depu
tada Jandira Feghali.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 7-B, DE 2003

(Do Sr. Maurício Rands)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 7-8,
de 2003, que altera o inciso" do art. 37 da
Constituição Federal, permitindo a contra
tação pela administração pública de agen
tes comunitários de saúde através do pro
cesso seletivo público; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela admissibilidade desta,
com substitutivo, e pela inadmissibilidade
da de nº 224/03, apensada (Relator: Depu
tado Luiz Couto) e da Comissão Especial
pela aprovação, com Substitutivo (Relator:
Deputado Walter Pinheiro).
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o SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO LOPES (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pri
meiro item da Ordem do Dia, se não estou equivocado,
é uma proposta de emenda constitucional, que requer
quorum qualifica.do. Não alcançamos ainda esse quo
rum para darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre
Deputado, pode-se começar discussão de matéria com
o quorum de 257 Srs~ Deputados. Para votação é que se
prevê o quorum qualificado de 308 Srs. Deputados.

O SR. COFIONEL ALVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela mdem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL convi
da todos seus Parlamentares aque venham registrar
presença para que possamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidênciapede aos Srs. Parlamentares que venham ao
plenário para completar o quorum, a fim de que pos
samos iniciar a 'lotação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
oradores inscrit(js para discutir a matéria.

Concedo apal'avra ao Sr. Deputado Fernando de
Fabinho, que falará a favor da matéria.

O SR~ FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA. Sem
revisão do oradcir.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, vamos atuar nesta noite com senso de justiça
para com os agentes comunitários de saúde que estão
presentes na Casa e os que estão nos acompanhando
por meio da Rádio Câmara e da TV Câmara.

Tenho certeza absoluta de que este é um projeto
que tem consenso. Ainversão de pauta é de bom senso.
A maioria absoh.Jta dos partidos vai nos ajudar a votar
e aprovar esta matéria, que já foi bastante discutida.

Sr. Presidente, esta PEC é importante porque vai
resolver definitivamente as questões trabalhistas e de
segurança no trabalho dos agentes comunitários de
saúde do Brasil. Mais de 250 mil homens e mulheres
que promovem a saúde preventiva ao visitarem mui
tos lares deste Brasil estão contribuindo para que a
saúde tenha um menor custo. Por isso temos de votar
a favor da matéria.

Quero conclamar todas as Deputadas e todos os
Deputados desta Casa a votarem a favor desta PEC
porque ela vai resolver definitivamente um problema
que aflige há muitos anos todos esses funcionários,

que precisam ter tranqüilidade para continuar servindo
à população brasileira.

Quero agradecer a compreensão ao Deputado
Rodrigo Maia, ao Deputado Nelson Marquezelli, que fez
um questionamento, ao Deputado Maurício Rands, que
teve a oportunidade de trabalhar nisso, ao Deputado
Walter Pinheiro, à Presidenta da Comissão Especial,
Deputada Almerinda de Carvalho,.enfim, a todos que
vem acompanhando essa realidade.

Hoje, Sr. Presidente, os agentes comunitários de
saúde vão sair daqui com a certeza absoluta de que
a PEC foi aprovada. Depois ela irá para o Senado, a
fim de que aquela Casa também dê sua aprovação,
para, finalmente, o Presidente Lula venha sancionar
essa proposta de emenda constitucional que atende
ráà expectativa de todos os agentes comunitários de
saúde do Brasil.

Um abraço a todos!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedoa palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro, que
falará a favor.. .

O SR.WALTER PINHEIRO(PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr.Presiderite,Sras. e Srs. Deputados, à
guisa de esClarecimento mais do que de discussão da
matéria, até porque élaestá sobejamente discutida e
conhecida,queroch~ma~ a atenção para alguns itens,
até para dar Uma resposta aalgumas das indagações
que foram feitas.

Primeiro, aPEC resolve um dos graves proble
mas que os MunicípIOS brasileiros enfrentam hoje, que
é o fato de não possuírem uma legislação capaz de
piotegê-Ioslegalm~,nténarelação com esses traba
lhadores. Dos 200 mil agentes comunitários de saú
de d6País, ~154milhãp terri nenhum tipo de contrato.
Emalguhs casd~, são contratos de boca. Cerca de 50
rnildessestra:balhatJbres têm algum tipo de relação
cbntratui:ü. rtasua maioria patrocinado por terceiros.
Portanto,difer.~nteh'lentedessa relação, agora o Mu
nicípio.estabeleceuma vinculação com contrato e le
gai izaasitya.ção.

butroas'pecto é que.. ' agora, esses trabalhadores
I I" '> .. , .,' :1,1"

terão a op?rtuniâade defirmar contrato com o Municí-
pio portempoirlpeterminado, a longo prazo, sem essa
situaçãOf?~~cária,temporári~, estabelecida nos últimos
14 anos de existência do programa.

Sr. Presidente, quero, para antecipar, antes de
votarmos essa matéria, até porque o texto, a análise do
desenho dessa situação consta do nosso relatório - di
zer da oportunidade ímpar que o Congresso Nacional,
a partir da Câmara dos Dept.ltados, tem de apresentar
uma proposição que não a.tende só aos Municípios,
mas principahnênte a esse~ brilhantes trabalhadores
e trabalhadoras da sàúde. São mais de 200 mil deles!
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Vota-se agora esta matéria depois de um processo que
se arrastava há mais de 8 anos nesta Casa. Trata-se,
portanto, de oportunidade sem igual para que, de uma
vez por todas, abramos o caminho para acabar com
essa situação precária e ilegal e passemos a tratar es
ses trabalhadores com o cuidado que merecem.

Chamo a atenção para uma das práticas adotadas
pela Secretaria Estadual de Saúde na Bahia, Deputado
Jairo Carneiro. Justamente para evitar essa história de
dizer que é trem da alegria, incluímos no texto, em seu
§ 2º, que a única condição para que essas trabalhado
ras e esses trabalhadores sejam aproveitados é que
se submetam ao processo seletivo, acompanhados
pelas Secretarias Estaduais e supervisionados pelo
Ministério da Saúde.

Portanto, este projeto é justo, corrige uma distor
ção, coaduna-se com o trabalho digno realizado por
200 mil bravos trabalhadores da saúde do Brasil. Esse
é o mínimo que a Câmara dos Deputados pode fazer
hoje: abrir a porta para corrigirmos uma distorção de
14 anos no País.

Por isso, vamos votar pela aprovação desta ma
téria e abrir o caminho. ainda que espinhoso, para a
solução dos graves problemas que essa categoria
profissional enfrenta, mas que nem por isso deixa de
prestar seus serviços com amor, dedicação, tenaci
dade, e com os melhores resultados que a saúde já
testemunhou nesses 14 anos.

Portanto, somos pela aprovação da matéria! (Pal
mas nas galerias.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, havendo nú
mero regimental, peço que se inicie a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - VExa. será
atendido.

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo a PEC
nº 7, de 2003, que determina que o serviço de saúde
sirva-se, nos Municípios, Estados e mesmo na União,

de agentes comunitários de saúde, principalmente na
prevenção de endemias.

Isso é muito importante, porque eles terão um
contrato seguro de prestação de serviço.

Por isso, Sr. Presidente, esta noite vamos acabar
com a exigência de concurso público para admissão de
agentes comunitários de saúde integrados ao Sistema
Único de Saúde. De acordo com os autores, a medida
põe fim à indefinição do vínculo entre a administração
pública e esses profissionais ao facilitar sua contratação
que seja pela União, Estados ou Municípios.

O PFL encaminha favoravelmente ao projeto.
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em dis
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS
CUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Estão Pre
judicados os seguintes requerimentos:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos dos ar
tigos 117, inciso XI, da Câmara dos Deputados, o en
cerramento da discussão da PEC 07/03.

Sala das Sessões. 7-12-05. - Henrique Fonta
na, Líder do PT.

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos ter
mos do art. 178, § 2º do RICO, o encerramento da
discussão da PEC 548/2002 constante da pauta da
presente sessão.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. - Lin
coln Portela, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Neste mo
mento o painel eletrônico registra o comparecimento
de 318 Sras. Deputadas e Srs. Deputados:

RORAIMA

Almir Sá PL
Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Badu Picanço PL
Coronel Alves PL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMDB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 6

~_~ . • ~_'1Wõ~_dfli'l1i_' ---------~"'·~"·~"'r~ ....
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PSOL
Jader Barbalho PMDB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Total de Pará: SI

AMAZONAS

Átila Lins PMOB
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL
Pauderney Avelilno PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazemas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Natan Oonadon PMDB
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre: 16

TOCANTINS

Kátia Abreu PFIL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB

Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSOB
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMOB
Antenor Naspolini PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PSOL
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PSDB
Mauro BenevidesPMOB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda ,PSOB
Zé Gerardo pMOS
Total de Ceará: 17

PIAuí

Júlio Cesar PFL
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauf: 5

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
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMOB
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
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Ricardo Rique PL
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Carlos Batata PSDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PL
José Mendonça Bezerra PFL
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PDT
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PSC
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PP
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zefinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Alexandre Maia PMDB
Ana Guerra PT
Aracely de Paula PL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PMDB
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
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
Odair Cunha PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Vadinho Baião PT
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 6

Dezembro de 2005
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RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Carlos Nader PL
Chico Alencar PSOL
Dr. Heleno PSC
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PP
Jandira FeghaliPCdoB
João Mendes de Jesus PSB
Jorge Bittar PT
José Divino PMH
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PPS
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Moreira Franco·IPMDB
Nelson BornierPMDB
Paulo Feijo PSDB
Rodrigo Maia PFL
Vieira Reis PMFI
Total de Rio dê Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Gasques PL
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Ary Kara PTB
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
EdnaMacedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Fernando Estima PPS
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PP
Ivan Valente PSOL
João Batista PP
João PaulO Cunha PT
José Mentor PT

Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PSOL
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldí PSB
Silvio Torres PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vande~lei Assis PP
Walter !Barelli PSDB
Wanderval Santos PL
Total de São Paulo: 43

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarté de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Pedro Canedo PP
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sérgio Caiado PP
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi IPT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
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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
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Cláudio Rorato PMDB
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dra. Clair PT
Giacobo PL
Gustavo Fruet PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Vitorassi PT
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PSOL
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS

Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Pompeo de Mattos PDT
Wilson Cignachi PMDB
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Há quorum
para deliberar.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.

a palavra.
O SR. CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, existe algum
destaque apresentado?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Há vários
destaques, e eles só podem ser retirados antes da vo
tação do substitutivo. Se o substitutivo for votado com
a presença dos destaques, a Presidência adverte que
todos eles serão submetidos à votação nominal, com
quorum qualificado de três quintos, ou seja, 308 Srs.
Deputados. O que significa. por decorrência, que natu
ralmente a votação se prolongará e haverá dificuldade
para apreciação da matéria seguinte.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. pode ler
os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Vamos ler,
Deputado Fernando Coruja.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho uma sugestão. Talvez possamos votar o principal
da matéria, depois iniciar nova sessão extraordinária
para entrar no tema da verticalização, que a Casa
quer votar, ao que tudo indica. Assim, os destaques da
PEC dos agentes comunitários de saúde ficariam para
depois. Quer dizer. vota-se o principal agora e, numa
nova sessão extraordinária, vota-se a verticalização,
ficando os destaques para depois.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

__________~, ~IfIl."'~"~~·,
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o SR. RAFAEL GUERRA (PSDS - MG. Pela or
dem, Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, já há
acordo para a votação?

O SR. PRIESIDENTE (Aldo Rebelo) - Talvez.
Vamos resolver primeiro essa questão do Deputado
Henrique Fontana.

O SR. COBONEL ALVES - Sr. Presidente, ain
da completando a questão de ordem do Partido Li
beraI...

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Por favor!
A Presidência vai encaminhar uma sugestão a partir
do que disse o Líder Henrique Fontana.

Talvez, Líder Fontana, o mais aconselhável seja
a retirada dos dE!staques e a reapresentação dos mes
mos quando da. votação em segundo tlJrno. Essa é
outra possibilidade.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
da nossa parte isso está bem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - SA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta solução precisaria de análise da Mesa, porque o
destaque no se~}undo turno tem limitações e, portanto,
engessaria o tE!xtoaprovado. Por esse caminho nós
poderemos votar um projeto que não seria o desejável.
Eu quero votar, estou favorável a votar, nós todos que
remos votar, mas desde que seja um texto equilibrado,
como foi negociado pelo Líder do Governo. Eu acho

, "

que a responsabilidade do Governo é muito grande e
nós não podernoscorrer o risco de aprovar um texto
engessado, V.ExR pode consultar a assessoria.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT .-: SP. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, informo
a V. Exa. e à Ca.sa que produzimos um acordo com o
Relator, Deputado Walter Pinheiro, e com o autor da
PEC, DeputadoMaurício Rands, exatamente para dar
equilíbrio à futura lei. Saliento que o acordo feito com
o Governo é de que os destaques seriam votados
em primeiro turno. Mas, compreendendo o apelo do
Líder da bancada do PT e o sentimento da Casa de
que devemos votar a PEC referente à verticalização,
queremos firmélr um compromisso. E o Líder da Mi
noria já se dispôs a, conjuntamente, no segundo tur
no, honrarmos aquele entendimento para o primeiro
turno. E também tenho a palavra do Deputado Walter
Pinheiro, Relator, se necessário for, de que podemos

fazer um substitutivo se ele contemplar o objetivo tra
duzido nesse acordo.

Estou sendo alertado pelos Deputados que acom
panharam mais de perto a matéria para o fato de que
há um destaque da bancada do PTS que precisa ser
votado em primeiro turno - que substitui "admitirão" por
"poderão" -, para criar as condições de, em segundo
turno, contemplar todo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deputados
José,Carlos Aleluia e Arlindo Chinaglia, o que a Presi
dência propõe, mediante consentimento do Plenário,
é o seguinte acordo: votamos a matéria em primeiro
turno - os destaques ficam para uma sessão poste
rior - e passamos ao item seguiilte da pauta, que é
a Proposta ,de Emenda à Constituição que trata da
verticalização.

,O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, eu n~o teria nenhuma objeção, desde que a
Mesa antecipasse que não iria 'prejudicar nenhum
dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aldo ,Rebelo) - Todos os
destaques serão mantidos, Deputado José Carlos
Aleluia.

: OSR.JOSÉ CARLOS ALELUIA - Se o Líder do
Governo concordar, poderemos ir por este caminho.

OSR.ARLlNDO CHINAGl.!IA - Sr: Presidente,
queriapropor,emconsonânciacom'V.Exa., mas com
uma: únicaalt~ração: dado que essa emenda implica
posteriormente outra emenda, é prudente votarmos o
destaque'qtlediz respeito à expressão "poderão". Isso
é importante para que haja segurança noprocesso; e,
d~P9is,faríafllos conforrnea·pró~osta de V.Exa. Tra
ta-sede uma necessidade, não apenas uma vontade
política.

OSR.PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - São duas
votações nominais. Tudo bem, Deputado José Carlos
Aleh.lia?!

'OSA. JOSÉ CAREOS ALELUIA - Tudo bem,
Sr. Pre~idente. lEste é um caminho que dá uma certa
segurança e at~ndé a uma questão fundamental. Não
poderíamos continuar Com agentes comunitários que
não são!absolutameritehada, que só trabalham como
voluntáf"ios,recebem bolsa: e não têm Previdência Social
nem .outros benefícios. Portanto, essa solução equili
brada, proposta pelo Líder ao Governo, com a respon
sabilidade de quem governa, tem o meu apoio.

O SR. CORONEL ALVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Liberal entende que a proposição de V. Exa. é a mais
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correta: resguardam-se todos os destaques e vota-se
a matéria agora.

Este é o encaminhamento do Partido Liberal.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito

bem.
A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.

a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, in
sisto ainda em fazer esta intervenção porque observei
o esforço de V Exa. no sentido da construção de uma
saída. No entanto, quero ainda apelar para os Srs. lí
deres: como será regulamentada a proposta de emen
da à Constituição em lei federal, que esses destaques
sejam tratados matéria em si, ou seja, no processo de
regulamentação. Eles não são excludentes à aprova
ção. Como disse V.Exa.: votada a matéria principal,
necessariamente os destaques serão apreciados. O
apelo é para que os partidos retirem os destaques,
que remetamos as questões polêmicas para a regu
lamentação e liberemos os agentes comunitários de
saúde para sua efetiva profissionalização.

Éo apelo que faço aos Srs. Líderes dos partidos,
no sentido de centrarmos, neste momento, a questão
da aprovação da PEC e remetermos as questões po
lêmicas para a regulamentação.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem VExa.
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, duran
te muitos anos foi feita uma enorme pressão para que
pudéssemos regulamentar a profissão dos agentes co
munitários de saúde. Chegamos até aqui, mas gostaria
de um esclarecimento do nobre Relator, no seguinte
ponto: a partir do momento em que forem efetivados,
por seletividade pública, por concurso, os agentes atu
ais, eles passarão a ser contratados na forma da lei.
Ocorrerá que o ente, seja ele municipal ou estadual.
terá que assumir encargos sociais: FGTS, INSS, 13º
salário, férias etc. O Relator, eminente Deputado Walter
Pinheiro, afirmou que o Governo Federal irá aumentar
em 45% os repasses que, atualmente, estão sendo
feitos a Estados e Municípios para que paguem aos
agentes comunitários.

Gostaria de ouvir do Relator a confirmação dessa
decisão; senão, poderemos estar criando um impasse:
regulamenta-se a profissão, mas, se as prefeituras não
conseguirem se adequar à determinação dos 54% de
gastos com pessoal, de acordo com a Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, não terão como realizar o processo
seletivo ou efetivar os agentes que já estão trabalhan
do. Estaremos votando, então, uma lei morta.

É importante que fique esclarecido isto: se o Go
verno Federal vai repassar ou não esses 45% a mais
do que repassa atualmente, sobre o valor per capita
de 300 reais. Caso contrário, poderemos estar criando
um grave problema para o futuro.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A própria
matéria não esclarece a dúvida de VExa., Deputado
Cláudio Cajado?

O SR. CLAUDIO CAJADO - Não. Nenhum ar
tigo do substitutivo do Deputado Walter Pinheiro trata
desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - O Deputado
Henrique Fontana se propõe a esclarecer a VExa.

O SR. CLAUDIO CAJADO - E peço ao Relator,
Deputado Walter Pinheiro, que também se manifeste.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - O Relator
está a postos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiro, quero fazer um apelo para que passemos ime
diatamente à votação, por todos os motivos expostos
por VExa. Segundo, é evidente que. se hoje os agen
tes comunitários de saúde trabalham em todo o Brasil,
eles têm que estar recebendo os direitos sociais. Não
podemos partir do pressuposto de que eles estariam
trabalhando sem o recebimento das leis sociais.

Sobre os ajustes de eventuais transferências de
recursos, eles são permanentes na relação entre o
Governo Federal e os Governos Municipais e Esta
duais.

Sr. Presidente, é muito importante que um dos
destaques seja votado hoje, porque ele não pode ser
incorporado ao segundo turno de votação. É o que trata
da expressão "poderão admitir". Se não me engano,
está no art. 1ºdo projeto.

Penso que podemos ir à votação, para ganhar
mos tempo.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, des
culpe-me, mas o nobre Líder do PT não esclareceu
absolutamente nada sobre a indagação que eu fiz.
Gostaria de ouvir o Relator Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - O Depu
tado Walter Pinheiro tem condições de esclarecer o
Deputado Claudio Cajado?

O SR. HENRIQUE FONTANA - É lógico que eu
esclareci. Mas nem sempre o esclarecimento de um
convence o outro. Trata-se de uma opinião política. É
óbvio que temos todas as condições de incorporar

________________......~_:l;iJii/[~
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aquilo que sempre teve que ser pago ao agente co
munitário de saúde. Não é razoável imaginar que haja
agente comunitálrio de saúde trabalhando hoje sem
receber seu direi1to previdenciário, por exemplo. Então,
só vamos agora regulamentar a forma de contratação
com essa lei que estamos votando.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que o
Líder do PT me ouça. Estivemos na Liderança do Go
verno, questionando o seguinte: os encargos decorren
tes dessa contratação serão de responsabilidade das
Prefeituras, aumentando, assim, suas despesas. Que
resposta obtiverTlos? Uma portaria, que será estabele
cida em janeiro, definirá os encargósdecorrentes dessa
contratação. FOi isso que a Liderança do Governo nos
disse.Haverá eh~vaçãodecustosque estariam incluí
dos no repasse daWniãopara ÓMunicípios.

Se for isso, o problema está resolvido, Deputado
Walter Pinheiro. Repito: a Assessora da Liderança do
Governo me deua informação de queaelevação dos
custos das PrefE~itl.Jrasseha bancada por essa porta
ria porque se trata de recurso da U~ião. Queria saber
se é isso mesrrio.

O SR. HE~IRIQU E FONTANA - Deputado Cabo
Júlio, se me permite, quero insistir numa questão. Se
hoje existe algümailegalidade, por exemplo, se um

, ,I,."" ,

agente comunitário de saúde está trabalhando sem
o mínimo de leis soCiais estabelecidas, nãó podemos
premiar a ilegalidade ao votar uma matéria que inclusi
ve está agcira, sim,régulaméhtando, para todo oPa:ís,
a forma de contratação dós agentescomunitários de
saúde. Se alguémestá fora da lei, é óbvio que vai ter
de se adaptará nova legislação a partir da votação
que faremos hoje. Nãopossopártir dopressuposto
da análise de uma circunstância qualquer que esteja
fora da lei queestar'emos aproyando hoje.

O SR. CAI30~ÚLlO :"-Oeput<ildo Henrique Fon
tana, só estou perguntando o seguinte: se a informa
ção que recebida Iiiderança do Governo é verdadei
ra. Qual seja, a deque OS encargos serão bancados
pela portaria ao MihistériÓ da Saúde. Só Iquero saber,
com base na 'informação que recebi, quer\, vai pagar
a conta. Quemarc~rá com o~ encargos?

.a SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) --'- Na ausên
cia de resposta, aPresídência vai prosseguir com a
votação.

Esclareço que a matéria vai a votos com um
destaque, deix~mdo-se os demaí~ para votação sub
seqüente, devendo ser compreendido que, pelo acordo

aqui estabelecido, os destaques vão compor ainda a
votação da matéria em primeiro turno. Portanto, a vo
tação do primeiro turno não se encerra hoje, com esta
votação do principal e de um dos destaques.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os
destaques supressivos só podem ser apresentados
no primeiro turno? Não podem ser apresentados no
segundo?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presidên
cia pode esclarecer as limitações regimentais que se
impõem àvotação em segundo tJrno, mediante...

OSR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presid~nte,as emendas
supressivas podem ser \lotadas no segundo turno. O
que tem de ser definido é que...

d SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Eu sei, po
dem, cómlimitações.

O SR. ROBERTO FREIRE ~ tom limitações, sim.
Mas ainda podem ser votadas no Isegundo turno.

O~~: PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Podem.
O.SR: ROBERTO FREIRE..:.. O problema é que

os destaques têm de ser votados I'no primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - No prímei

ro turno.
aSR. ROBERTO FREIRE -É claro.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Os desta

ques...
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Serão vo

tados no primeiro turno.
a SR. ROBERTO FREIRE - No primeiro turno.

Mesmo que emoutrasessão, mas no primeiro turno.
OSR;PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Isso. EXa

tamente.
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Então, se V.Exa.

me permite, tenho alguns destaques a apresentar, para
complem'entar.

aSR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Pode apre
sentaros destaques.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Por favor, Sr.
Presidente.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para en
tender o processo de votação, indago se V.Exa. vai
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pôr a matéria em votação e posteriormente mais um
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Mais um
destaque.

O SR. ROBSON TUMA - Os outros destaques
serão votados em uma outra sessão?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em outra
sessão.

O SR. ROBSON TUMA - Mas ainda na votação
do primeiro turno?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Exata
mente.

O SR. ROBSON TUMA - Então, a matéria será
votada ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) -Isso.
O SR. ROBSON TUMA - Muito obrigado, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Pretende

mos votar hoje ainda a proposta de emenda à Cons
tituição que trata da verticalização.

O SR. ROBSONTUMA - Faço um apelo a V.Exa.:
não só os munícipes, mas todos os agentes de saúde
aguardam ansiosos essa votação. Que possamos dar
início imediatamente ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito bem,
Deputado Robson Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Deputado
Alberto Goldman, V. Exa. já encaminhou os destaques
à Mesa?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - 8P. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos encaminhando-os agora.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) -A Presidên
cia considera incorporados os destaques do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Vamos votar.
Antes porém há sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

DESTAQUE BANCADA
PTB E PT

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos regimentais, destaque para a expres
são "poderão admitir", constante no § 42

do art. 198 da CF do art. 12 do Substituti
vo da CCJR para ser incluído no mesmo
dispositivo do Substitutivo da Comissão
Especial à PEC 07/03, em substituição à
expressão "admitirão", constante do § 42

do art. 198, do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial.

Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos
do art. 161, I, e § 22 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da expressão "agen
tes de combate à endemias", constante nos
§§ 42,52e 62, do art. 198 da Constituição Fe
deral, alterados pelo art. 12 do Substitutivo
à PEC N2 7, DE 2003, e constante também
no caput e no parágrafo único do art. 22do
Substitutivo.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2005. - Al
berto Goldman, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO
(BANCADA DO PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos
do art. 161, I, e § 22 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da expressão "e agen
tes de combate às endemias", constante
no § 42 do art. 198 constante no art. 12 da
PEC 7/03.

Sala das Sessões, de dezembro de 2005. - Al
berto Goldman, Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do inciso I e do § 22 do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação
em separado da expressão "e agentes de
combate às endemias", constante no § 52
do art. 198, constante no art. 12 da PEC
07/03.

Sala das Sessões, em . - Alberto Goldman,
Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do inciso I e do § 22 do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação
em separado da expressão "e agentes de
combate às endemias", constante no caput
do art. 22da PEC 07/03.

Sala das Sessões, de de
- Alberto Goldman, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, I e § 22 do Regimento In-
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terno, dl~staquepara votação em separado
da expmssão ou de agentes de combate
às endemias , constante do § 62do artigo
198 da Constituição Federal, acrescentado
pelo artigo 12do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial à Proposta de Emenda
à Constituição n27, de 2003.

Sala das Sessões, de de
- Henrique Fontana, Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Sr" Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, I e § 2º do Regimento Inter
no, des1taque para votação em separado da
expres!.ão o., ou de agentes de combate às
endemias..., constante do parágrafo único
do arti~Jo 22 do Substitutivo adotado pela
Comissõão Especial à Proposta de.Emenda
à Constituição n27, de 2003.

Sala das Sessões, de de
- Henrique Fontana, Líder do PT.

REQUIERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Sr'. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, I e § 2º do Regimento In
terno, destaque para votação em separa
do da l~xpressão ... e passam a integrar
quadro de pessoal em extinção enquanto
preencherem os requisitos legais para sua
atuaçã1o... , constante do parágrafo único
do arti!~022do Substitutivo adotado pela
Comis!.ão Especial à Proposta de Emenda
à Constituição nº 7, de 2003.

Sala das Sessões, de de
- Henrique Fontana; Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Em votação,
em primeiro turno, o Substitutivo adotado pela Comis
são Especial à Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2003, ressalvados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º Acrescenta os seguinte §§ 4º, 5º e 6º ao
art. 198 da Constituição Federal:

"Art. 198 .

§ 4º Os gestores locais do sistema único
de saúde admitirão agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às endemias por
meio de processo seletivo público, de acor
do com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua
atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime
jurídico ea regulamentação da atividade de
agente comunitário de saúde e agentes de
combate às endemias.

§ 6º. Além das hipóteses previstas no
art. 41, § 1º e169, § 4º,0 servidor que exerça
funções equivalentes às de agente comuni
tário de saúde ou de agentes de combate às
endemias poderáperder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos,
fixados em lei, para o seu exercício."

Art 2º Apósaprbmulgação da presente Emenda,
os agentes comunitários de saúde ,e os agentes de
combate ás endemiàs sornentepoderão ser contrata
dos diretamente pelos Estados:, o Distrito Federal ou
os Municípiosna forma do § 4ºido art. 19B da Consti
tuição Federal, observado ° limite de gasto estabele
cido na Lei Complementar deqLie trata o·art. 169 da
Constituição Federal.

paragrafoúnic(). Os profissionais que, na data
de promulga:çãodesta Emenda ,e a qualquer título,
desempenh~~emé!'satividades de agentecomunitá
rio de saúdelQu de agente de combate às endemias,
na forma dalLei,ficélmdispensactlos de se submeter
ao processo ,selê~ivQpúblic6aquese refere o §4º do
art. 198 da ConstituiçãoFederal. e passam a integrar
quadro de pé~sdaL~mEixtinção,enquanto preenche
rem os r$qui~itq~ :Iegais para' sua atuação, desde que
tenham ~ido 'cohtratado~apar'tir de anferior processo
de Seleção~úbli,ca efét~ad~ por órgãos ou entes da
administração dirét~ ou indireta de Estado, Distrito
Federal ou Muni,cípio,ou por outras instituições com
a efetiva supervisão e autorizàçã.o da administração
direta dO$.~ntesdáfederação.

Art,3º Estaernen'da constitucional entra em vigor
na data das~apupncªção.

O SR. PRESIBENl1E (Aldo Rebelo) - Para orien
tar a bancada, como vota o PRONA?

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional é
favorável a tudo.aqui[o q,ueé justo. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENtE (Aldo Rebelo) - Como vota
o PMR? (Pausa.)

Como vota o PSC?
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o SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSC vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota
o PSOL?

O SR. BABÁ (PSOL - PA. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, manifestei-me há
pouco no sentido de que nós, do PSOL, somos favo
ráveis à votação desse projeto. Esses companheiros
não podem ficar aguardando indefinidamente a reso
lução desse problema. Por isso mesmo, o PSOL vota
favoravelmente à proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota
o PV?

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
também vota favoravelmente ao projeto, mas ressalta
a sua preocupação com os destaques. Gostaria que
VExa. estabelecesse uma data para a realização da
próxima votação, caso contrário esta deliberação po
derá tornar-se praticamente nula.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Como vota
o PCdoS?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS recomenda o voto "sim", considerando que a
Comissão Especial que tratou do assunto apresentou
um relatório equilibrado, que contempla com justiça
os interesses dos agentes de saúde, categoria luta há
muito tempo pela regulamentação de seus relevantes
serviços a fim de obter tranqüilidade para prestá-los
de forma adequada à Nação. Portanto, o PCdoS, com
muita satisfação, encaminha o voto "sim".

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PCdoS vota "sim".

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não sei se VExa. mantém ou não a decisão, mas há
em plenário Lideranças que são contrárias ao acor
do de se votar um destaque ainda hoje, e, se ele não
for mantido, será preciso decidir - e creio que outros
Líderes deveriam ponderar sobre isso - que encami
nhamento daremos à questão.

Qual é a lógica de quem está propondo esta forma
de votação? Votarmos a verticalização. Mas, quando

foi feito o acordo, essa opinião não foi manifestada.
Sr. Presidente. Perdoe-me se interrompi V. Exa. , mas
precisamos saber de fato qual será o desfecho disso.
Se não for votado o destaque agora, teremos de votar
todos os outros.

Quando foi deliberada a inversão de pauta, hou
ve um acordo. É preciso que se esclareça isso junto
às Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai repetir o que o Presidente Aldo Re
belo disse; não sei se VExa. prestou atenção, mas o
Plenário ouviu: votar-se-ia a PEC e um destaque, o do
PTS, os demais ficariam para outra sessão, e dar-se
ia início imediatamente à apreciação da PEC da ver
ticalização. Aliás, por experiência. ela provavelmente
não vai ser votada hoje, porque não vai haver quorum.
Não teremos a presença de mais de 400 Deputados,
como se faz necessário.

O acordo que o Presidente Aldo Rebelo propôs
ao Líder do Governo, repito, é o seguinte: votaríamos
a PEC original, o seu substitutivo, e em seguida ape
nas o destaque do PTS, os outros ficariam para outra
sessão, e entraríamos então na apreciação da PEC da
verticalização. Os outros destaques seriam apreciados
ainda em primeiro turno em outra sessão.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o gran
de problema que o Partido Liberal encontra é o fato de
que fazemos um acordo fora do plenário, em reunião
de Lideranças, mas, quando chegamos aqui, muda-se
tudo de repente, e ainda querem que mantenhamos a
palavra, apesar de não ter sido mantida a que firmaram
conosco. Esta é de fato uma situação constrangedora.
Bom seria se os acordos feitos com a Presidência e com
o Colégio de Líderes fossem mantidos no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.
sabe que este Plenário é muito dinâmico, e, além do
mais, sobrepõe-se a qualquer acordo. Então, os acor
dos são feitos aqui de última hora. A Casa é dinâmica,
e depende de entendimentos construídos. Quantas
votações já foram feitas com base em entendimentos
firmados no plenário?

Então, vamos continuar.
O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDS - TO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece



Dezembro de 200S DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59839

que o Líder Arlindo Chinaglia não ouviu bem o que o
Presidente Aldo Rebelo disse agora há pouco. S.Exa.
disse que todos os destaques serão votados em outra
sessão, ainda em primeiro turno. . ,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - E
verdade. Ainda em primeiro tUrno.

O SR. RONALDO DIMAS - Ainda em primeiro
turno em outra sessão, não nesta.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra"

O SR.ARUNDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, creio
que a situação está resolvida por si, até porque alertei
V Exa. sobre o acordo e o Deputado Lincoln salientou
a importântia dH cumpri-lo.

O acordo foi produzido, e nós, do Governo, va
mos honrá-lo.

Vejam, se alguém não quiser votar a emenda
agora, corre-se o risco de derrubar-se a sessão, e aí
não haverá votação da verticalização.

Peço a cada Líder que reflita sobre isso, até por
que o acordo vai ser honrado. Estamos caminhando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
verdade.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROIBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisã.o do orador.) - Sr. Presidente, não se havia
iniciado o processo de votação? Apelo para V. Exa. no
sentido deque o retomemos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede aos Srs. Líderes que orientem as
bancadas ó mais rapidamente possível para que pos
samos continuar essa votação.

Como vota o PPS?
O SRi IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta noite é esperada
há mais de 10 anos, desde por volta de 1993, quando
foi implantadó o Programa Agentes Comunitários de
Saúde no Brasil. Esses profissionais vêm trabalhando
sem licença-maternidade, sem segurança de 13º, sem
qualquer garantia de permanência no emprego. E o
pior é que él cada eleição municipal eles se suje~am às
substituições feiitas pelos Prefeitos eleitos. Portanto, Sr.
Presidente, o PPS encaminha o voto "sim".

OSR~ PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Como
vota o POT, nobre Líder Pompeo de Mattos?

OSR. POIMPEO DE MATTOS (POT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
verdade, nos so queremos afirmar, como pedetistas e

trabalhistas, que primamos pela defesa do direito dos
trabalhadores. E se há alguma categoria que está ca
rente de direitos no exercício da sua função é exata
mente a dos agentes de saúde, que desempenham uma
função pública mas não têm o reconhecimento dessa
função. Tenho certeza de que com a aprovação dessa
PEC vamos garantir-lhes o reconhecimento dessa fun
ção pública que exercem e os direitos a ela inerentes.
Conseqüentemente, a Câmara dos Deputados estará,
a partir daí, reparando um erro histórico.

O PDT orgulha-se de colaborar para isso, de con
tribuir com o voto "sim" para daraos agentes de saúde
o direito de serem reconhecidos como funcionários
públicos efetivos dos Municípios brasileiros, especial
mente os do Rio Grande do Sul, pelo grande trabalho
que fazem na área de saúde preventiva~

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PDT vota "sim".

Como vota o PSB?
OSR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB,
em homenagem a todos os segmentos sociais do Bra
sil, notadamente a esses agentes que vêm, com o seu
trabalho, fazendo com que o Programa Saúde da Fa
mília funCione, ,atuando como anjos que salvam vidas e
contribuindo 'para diminuir muito a mortalidade infantil,
em hClmenagemaos maranhenses que integram essa
catego~ia e ,estão presentes aqui e a todos os agentes
comunitariosdo Brasil, oPSB encaminha o voto "sim".

'6SR~PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PSB v6ta"sim".

Como vota o PL?
O$'R:SANDRO MABEL (PL - GO. Pela ordem.

Sem re"'isã.(jd~orador.) - Sr. Presidente, o PL entende
que ess~m~téria é importante, mas, devido ao interesse
de se fazer um acordo para podermosvotar, pondera
o segtlihte:l1a. PEC Paralela, quando o painel inteiro
exibiu o votó"sim", a votação do destaque seguinte foi
simbólica, eacho que agora já existe essa possibilidade,
até porque na votação da PEC Paralela isso aconteceu.
Uma v~z que opainelvai mostrar apenas votos "sim", e
não emais do que uma expressão de voto, nosso pedido
é no sentido de V.Exa. nos ajude, para que possamos
andar, porque o precedente já foi aberto.

O PL vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quero

informar ao nobre Líder que há um engano. Proposta de
emenda à Constituição não pode ser votada a não ser
em votação nominal. e exige quorum qualificado de três
quintos, ou 308 votos~Portpnto, qualquer outro procedi
mento enseja que se entre com uma ação no Supremo
Tribunal Federal para que se derrube a votação.
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o SR. SANDRO MABEL - Mas na votação da
PEC Paralela isso ocorreu. Por haver consenso na vota
ção do segundo turno, votou-se de forma simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PL vota "sim".

Como vota o PTB?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Trabalhista Brasileiro vota "sim", ressalvados
os destaques. Entendemos o que quis dizer o Depu
tado Sandro Mabel: é que os destaques apresentados
estão parcialmente acordados, de maneira que pode
ríamos ir adiante nessa matéria, já que é necessária
e aguardada por todos.

O PTB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PTB vota "sim" .
Como vota o PP?
O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP - AP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Progressista também encaminha o voto "sim".
Essa emenda à Constituição que permite a contrata
ção pela Administração Pública de agentes comunitá
rios de saúde por meio de processo seletivo é um dos
projetos sociais mais importantes que esta Casa vai
aprovar hoje, ressalvando-se os destaques. Portanto,
o PP encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, os agentes comunitários de saúde
fazem parte de um programa essencial para a preser
vação da saúde da população. Esse programa foi de
senvolvido no Governo Fernando Henrique Cardoso,
inicialmente na gestão do Ministro Adib Jatene, depois
na do Ministro José Serra, e tornou-se absolutamente
necessário e insubstituível em todo o Brasil, exercendo
um papel excepcional de prevenção da saúde em nos
so País. O que faltava, do ponto de vista institucional,
era exatamente a regularização dessa atividade, que
tempos atrás era incipiente, mas desenvolveu-se rapi
damente, e hoje ocupa milhares de pessoas.

Os agentes comunitários de saúde são funda
mentais para o enfrentamento e a redução das epi
demias em nosso País, e sua participação foi e está
sendo importantíssima também para a redução da
mortalidade infantil. Estamos regularizando, no aspecto
institucional, a atividade dessas pessoas, que já estão
trabalhando, e não são trabalhadores temporários. Não
vão trabalhar apenas por um certo período. Além do
mais, esses agentes são membros das comunidades
a que servem. Portanto, devemos garantir-lhes um re
gime especial de contratação. Eles não são funcioná-

rios públicos tradicionais, e por isso devem dispor de
um regime especial de contratação. É isso que essa
emenda à Constituição estabelece, remetendo a ma
téria a lei federal.

Vamos fazer essa regulamentação, para que
essas pessoas possam ter a necessária segurança
jurídica para continuarem contribuindo para o Brasil.
Nosso voto é ·'sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que a sessão extraordinária con
vocada para às 9h de amanhã foi suspensa em face
de homenagem a ser realizada pelo Congresso Na
cional, neste plenário, às 10h, ao ensejo do transcurso
do Dia da Mulher. Só haverá sessão à tarde. Vou con
tatar o Presidente Aldo Rebelo para que S. Exa. faça o
comunicado. Nosso sistema é presidencialista. Quem
manda é o Presidente. Manda quem pode e obedece
quem tem juízo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PFL?

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é chegado o
momento tão esperado e sonhado pelos mais de 2 mil
agentes comunitários de saúde que trabalham em todo
este País ajudando a prevenir doenças e tantos relevan
tes serviços têm prestado às comunidades brasileiras.
O PFL sempre esteve ao lado desses trabalhadores da
Saúde, e essa Emenda nº 7 é de extrema importância
para esses agentes e para toda a comunidade brasilei
ra. Portanto, o PFL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PMDB?

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é
uma noite histórica. Esta Casa vai estabelecer justiça,
em termos de direitos trabalhistas, para mais de 200 mil
brasileiros que atuam como verdadeiros anjos da guarda.
Eles são os primeiros a enfrentar as crises de saúde,
batendo à porta de quase todos os lares brasileiros. Os
agentes de saúde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, são os responsáveis pelo aumento dos índices de
amamentação e de parto natural no Brasil, assim como
pelo aumento da eficácia da prevenção do colo de útero
- que ainda mata neste País - e da detecção precoce
do câncer de mama. E o PMDB sente-se orgulhoso, pois
a Deputada Almerinda de Carvalho foi a Presidenta da
Comissão Especial que estudou a matéria.

O PMDB vai votar "sim" ao projeto, integralmente.
Vivam os agentes de saúde!
Viva esta Casa!
Viva o Brasil!
O PMDB vota "sim", Sr. Presidente! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

maior contribuição que os Srs. Líderes e os Srs. Depu-

_________________________~__•• .... __=._~""""V~I,
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tados podem dar para a aprovação dessa matéria é a
orientação sucinta de suas bancadas, simplesmente
recomendando que votem "sim" ou "não".

Para orientar a bancada do PT, concedo a pala
vra ao ilustre Líder Henrique Fontana.

O SR. HENlRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro
quero destacar que esta é uma conquista coletiva da
Casa, mas também ressalto os nomes dos 2 compa
nheiros de partido que deram início à longa trajetória
que nos trouxe aqui hoje. Desde de 1997 o Deputado
Walter Pinheiro la o Deputado Paulo Rocha trabalham
com esse tema. que para todos nós é fundamental,
porque o agentH comunitário está definitivamente in
corporado às equipes multidisciplinares de saúde do
nosso País.

O SUS ficou muito melhor depois que entraram
em campo os agentes comunitários de saúde, que
atuam na prevenção e na educação, e o papel que
exercem contribui para que o nosso sistema de saú
de funcione, preservando vidas, garantindo urna maior
prevenção e com isso fazendo diminuírem os custos
desse sistema. Por isso, eles merecem segurança no
emprego, carteira assinada e garantia dós direitos
constantes na CLT,

Portanto, (I PT vota "sim". (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência pede a cooperação dos agentes comunitários
de saúde, que nós recebemos de braços abertos e com
a maior sa.tisfação. É uma honra tê-los nas galerias,
mas é proibida a manifestação nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
orientação da Minoria, concedo a palavra ao ilustre
Líder José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei
breve, como recomenda V.Exa.: votamos "sim" a essa
PEC, fruto de uma idéia do então Ministro José Serra.
Os agentes comunitários de saúde são uma criação
do Ministro Serra. Portanto, votamos "sim".

O SR. VIEIRA REIS (PMR - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMR ressalta a
importância da aprovação dessa PEC, porque vê os
agentes comoverdadeiros anjos que cuidam daqueles
que mais precisam de atenção e assistência social. O
PMR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
o Líder do Governo orienta a bancada?

O SR. ARILINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é
um momento, eu diria, de júbilo. É de júbilo porque nós
estamos finalizando esta iniciativa de Parlamentares
do PT que irradiou para várias outras bancadas, com
o que esses profissionais não mais permanecerão

nessa situação, eu diria, de trabalhadores de segunda
categoria, e passarão a exercer uma atividade regula
mentada, como os demais trabalhadores.

Eu não poderia deixar de registrar, para que os
Líderes tenham idéia da dimensão dessa matéria, que
se essa atividade não começou no Governo Lula - mas
é no Governo Lula que está sendo regulamentada -,
tampouco começou no Governo passado. Essa expe
riência vitoriosa começou em 1991, com o trabalho
voluntário de militantes da Igreja Católica, traduzido
na atuação da Pastoral da Criança, numa iniciativa
da Prefeitura de Quixadá, no Ceará. À época, estava
à frente desse projeto um Prefeito do PT, o que tam
bém nos honra.

Portanto, a orientação do Governo é o voto "sim".
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos agentes comunitários de saú
de que não se manifestem. É proibida qualquer ma
nifestação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência· solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início avotação pelo sis
teina eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência congratula-se com a Casa por terem todas as
Lideranças encaminhado o voto "sim". Solicita, ainda,
aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário,
para que possamos votar o destaque.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presiden
te, peço apalavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA; MABIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela
ordem .Sem revisão da oradÇ>ra.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, e'mbora: eu tenha tomado posse,
ontem, em meio R uma dolorosa contradição, é com
muita alegria que anuncio que hoje tive o primeiro
projetoaprovadb ho Congresso Nacional. Trata-se do
projeto que cria a políticà r:lacional de proteção e de
combate às hepatites.

A votação foi b~1 íssima. Diversos Senadores ma
nifestaram-se.

Deixo meu agradecimento à Comissão de Segu
ridade Social, à Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, a todos os companheiros da Casa e
aos Srs. Senadores, e homenageio todos os portado
res dos 6 tipos de hepatites no País.

Depois de muito tempo tentando, finalmente con
seguimos que seja implantada uma política nacional
de combate à hepatite.
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Mais uma vez, agradeço à Câmara e ao Senado.
Muito obrigada.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, associo-me às manifestações
de regozijo pela aprovação desta proposta de emen
da constitucional.

Quero homenagear todos os que vieram a esta
Casa de várias partes do Brasil, representando milhões
de homens e mulheres que trabalham pela Saúde nos
mais diversos locais do País.

Creio que não haja nenhum Parlamentar nes
te plenário que não tenha sido abordado, em algum
momento, pelos agentes de saúde. Eu mesmo tive a
experiência de ter sido procurado por diversos com
panheiros no meu Estado, pedindo apoio para apro
vação desta PECo

Temos o prazer e a satisfação de votar esta impor
tante emenda, que traz para a legalidade trabalhadores
tão importantes para milhões de pessoas no País. Os
companheiros Walter Pinheiro e Maurício Rands conclu
íram esse trabalho, com a participação do ex-Deputado
Paulo F3ocha, que fez parte da nossa bancada nesta
Casa. E motivo de alegria para todos nós participar
da votação de matéria que busca legalizar a situação
dos agentes de saúde em todo o Brasil, ato que veio
culminar, ainda este ano, no Governo Lula.

No final da minha fala, quero aproveitar a pre
sença do ilustre Vice-Presidente José Thomaz Nonô
para parabenizá-lo por mais esta competência, como
crítico de cinema, ao fazer perorações sobre o filme
Entreatos. Eu não sabia da qualidade de S. Exa. de
investigar a alma do nosso Presidente com a leitura
desse filme. Vou procurar assisti-lo para compreender
as ilações feitas por S. Exa.

De toda forma, o Entreatos já faz parte da história,
como faz parte da história o Governo Lula, que, aliás,
S.Exa. há de compreender, é um dos que mais trouxe
contribuição para a vida do povo brasileiro. Aí estão os
dados do PNAD que mostram claramente a melhora
da qualidade de vida da população, a diminuição da
concentração de renda, a melhora da economia.

Este Governo será julgado devidamente no mo
mento certo. Nesta hora em que votamos esta PEC,
tenho certeza da vontade política de contribuir para
um projeto social de grande dimensão.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é com imensa satisfação e alegria que participo desta
votação e do Governo Lula.

Agradeço ao Deputado José Thomaz Nonô o
incentivo para ver o filme e, seguindo suas palavras,
ler o significado desse grande momento da política
brasileira, que foi a eleição do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

o Sr. Inocêncio Oliveira, 1g Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 19 Vice-Pre
sidente.

O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
a VExa. que me conceda a palavra, pois logo no iní
cio da discussão eu a havia solicitado ao Presidente
Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Veja,
nobre Deputado, há uma relação de inscritos. Eu não
sei o que o Deputado Inocêncio Oliveira fez, mas te
nho certeza ...

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas quero fazer, por dever de justiça, uma breve re
tificação.

Foram feitas algumas observações sobre o início
do programa dos agentes de saúde. Aproveito para pa
rabenizar todos que aqui lutaram por essa conquista.

Apenas lembro o fato de que o programa de
agente de saúde foi criado, em 1987, ainda no início
da primeira gestão do então Governador do Ceará,
Tasso JereissatLlsso fez com que o Estado do Ceará
fosse o único premiado pelo UNICEF, em sua sede,
Nova York, em 1990.

Essa era a retificação que eu gostaria de fazer
para bem apresentar este caso e parabenizar os agen
tes de saúde.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos votando o projeto dos agentes comunitários, que
é muito importante e conta com o apoio de todos.

Está para ser incluído na pauta o Projeto de Lei
nº 3.466, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira.
Trata-se de proposição que reputo da maior importân
cia, pois regulará melhor relação entre os médicos e
os planos de saúde privados.

Faço um apel9 a VExa., Deputado José Thomaz
Nonô, Vice-Presidente desta Casa, ao Presidente Aldo
Rebelo e demais membros da Mesa e aos Líderes no
sentido de que, ainda nesse esforço de final de ano, se
inclua na pauta o Projeto de Lei nº 3.466, do Deputado
Inocêncio Oliveira, tendo em vista que será mais uma
contribuição a dar à saúde do povo brasileiro.

Quero também parabenizar esta Casa pela apro
vação desse projeto, pois trabalhamos para isso, e é
da maior importância para a saúde dos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (JoséThomaz Nonô) - A Pre
sidência não vai conceder a palavra a ninguém a título
nenhum. Há uma ordem de inscrição. A Presidência quer
ser generosa, mas lamentavelmente não pode fazê-lo.

-~<_ .._------------------------------_..,,-_.,
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o SR. PRESIDENTE (JoséThomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Renato Casagrande,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, uso o tempo da Liderança
para, primeiro, fazer uma homenagem aos agentes
comunitários de saúde que aqui estão e agradecer
lhes a companhia durante esses dias.

Nós, da bancada do Partido Socialista Brasileiro,
estamos votando maciçamente para regulamentar a
profissão e regular a atividade dos Agentes Comuni
tários de Saude por entendermos a importância dessa
atividade, hoje, na saúde pública brasileira.

Todos nós acompanhamos o tema em discussão;
conhecemos diversos agentes comunitários de saúde e
compreendemos o seU trabalho. Hoje não mais é pos
sível ficar sem o trabalho dessa catégoria~O Sistema
Único de Saúde depende desse contato de casa em
casa que eles fazem no dia;a-dia.

Então, presto minha homenagem e digo do com
promisso do noMo partido em apoiar a emenda para
que, a partir de agora, tenhamos uma legislação que
regulamente o cóntrato da Adrninistração Pública com
cada um dos Aglentes Comurlitârios de Saúde.

Parabenizo os DeputâdôsMaurício Rands eWal
ter Pinheiro que estiveram à frente desse trabalho. O
nosso partido e:stá· à disposição dos Agentes Comu
nitários de Saúde.

Informo ao P'lenário que neste momento está
tomando posse, na qualidade de Presidente Nacional
do PSB, o Deputado Eduardo Campos.

S.Exél.. vai conduzir essa tarefa junto com os de
mais membros da Executiva Nacional e do Diretório
Nacional. Terá o papel tático de conduzir o partido no
processo eleitoral do ano queve'm'. Terá o papel estraté
gico, de manter () discurso daEsquerda como alternati
va para a sÓciedaderbrasileira, que vive este momento
de crise ddGoverno que âjudamos a eleger. Sabemos
de todos esses desafios e da competência do Depu
tado Eduardo Campos, assim como da competência
e do compromiss6 da nova direção partidária.

Nos últimos ahos, tivemos a condução, a orienta
ção de um grande líder nacional, Ó nosso eterno Pre
sidente Miguel Arraes, que trilhou o caminho, abriu a
picada, e agora temos de dar seqüência ao trabalho
implementado €, intensificado por ele.

Com ,certeza, seu neto, Deputado competente,
comprometido com a idéia e com a ideologia de adminis
trações e db ações voltadas para a sociedade brasileira,
dará seguimento a esse trabalho à frente do PSB.

Nós, da bancada, desejamos boa sorte ao Depu
tado Eduardo Campos nessa nova tarefa que está as
sumindo a partir de agora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 

Deputado João Leão, V.Exa. não pode usar da palavra
agora. Não me obrigue. Eu peço desculpas aos cole
gas, não quero ser descortês.

O SR.JOÃO LEÃO - É porque é parecido, tanto
o agente comunitário... (O microfone é desligado.)

aSR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Faço
questão de pedir desculpas públicas se sou descortês.
Há uma ordem, há uma inscrição. Eu lamento o des
respeito sistemático a éssa ordem. Há uma resolução
da Mesaa respeitoê vou cumpri-Ia religiosamente.

Algum Deputa'do presente deixou de votar?
(Pausa.)

Está encerrada a votação. (Manifestantes nas
galerias cantam o Hino Nacional.)

A Presidência se congratula, mas pede às ga
lerias que ouçam a proclamação do resultado, sem o
que nãose o tem como definitivo.

OSA. PRESIDENTE (José Thomaz Nonê) - A
Presidência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

S~: 300
Não: 00
Abstenção: 01
Total: 387

É APROVADO O SUBSTITUTIVO ADOTADO
PELA COMISSÃO ESPECIAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 7, DE 2003, RES
SALVADOS OS DESTAQUES.

ESTÃO PREJUDICADOS: O SUBSTITUTIVO ADO
TADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE CIDADANIA; E A PROPOSiÇÃO INICIAL (PROPOS
TA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 7, DE 2003).

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 7/2003 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL - Nominal Eletrônica

Início da votação: 07/1212005 21 :14

Encerramento da votação: 07/12/200521 :26

Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira
José Thomaz Nonê
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Resultado da votação
Sim.:
Abstenção:
Total da Votação:
ArL 17:
Total Quorum:

Orientação
PT:
PMDB:
PFL:
PSDB:
PP:
PTS:
PL:
PSS:
PDr:
pps:
PCdoB:
PV:
PSOL:
psc:
Repr-PRONA:
Repr-PMR:
MINORIA:
GOV.:

Parlamentar
Rorahna (RR)
Alceste AllTIeida
Aloli ... Sá
Dr. Rodolfó Pereira
Luciano Castro
Mari a Helena
SueIy CaITlpos
Total Roraima: 6
Amapá (AP)
Badu Picanço
Coronel AI ves
D .... Benedito Dias
Eduardo Seabra
Total AlUapá: 4
Pará (PA)
Anivaldo Vale
Babá
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Rai mundo Santos
Socorro Gon,es
Vic Pires Franco
Zé Geraldo
Zé Lirna
Zenaldo Coutinho
-rotal Pará: 10
AIUazonas (AJ\."I)
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386
1
387
1
388

Sin,
SíITl
Siln
S1n1
SiITl
Sin1.
Sirn
S1cn
SiJn
Sim
Sin'}
Sinl
SiJn
Si01
Sim
Sin"l
Sin,
Sim

Partido

PTB
PL
PDT
Pl_
PSB
PP

PL
PL
pp
PTB

PSDB
PSOL
PTB
PSDB
PL
PCdoB
PFI.
PT
pp
PSDB

Bloco
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Sinl
SirTl
Sin1
Sim
Sin1
SilTI

Sinl.
Siln
Síln
Sirn

Sio,
5in}
5üTl
Sinl
SilTl
SilTl
Sim
Sin,
Sinl
SíITl

.... ;_.................'-:RW,,__., _
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Átila Lins
Francisco Garcia
Humberto Michiles
Lupérci o RalTlOS

Pauderney A vel ino
Sitas Cân'lara
Vanessa Grazziotin
Total AJTlazonas: 7
Rondon:ia (RO)
Agnaldo Muniz
Anselmo
Marinha Raupp
Ivliguel de Souza
Natan Dlonadon
Total Rondonia: 5
Acre (AlC)
Henrique A f"onso
João COITeia
João Tota
Júnior Betão
Nilson l\r1ourão
Perpétua AllTIeida
Total A,:re: 6
Tocantin.s (TO)
Darci Coelho
Eduardo GOJnes
Homero Barreto
Kátia Abreu
Mauricio RabeJo
Osvaldo Reis
Pastor Arnarildo
RonaJ do Dimas
Total Tocantins: 8
2\lIaranhão (l\tIA)
Alberico Filho
César B<3Lndeira
Clóvis F,ecury
Costa Ferreira
Dr. RibalTIar Alves
Gastão 'lieira
João Castelo
Luciano Leitoa
Neiva Moreira
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Sebas1.íão Madeira
Terezinha Fernandes
VVagner Lago
Total ~aranhão: 14
Ceará (CE)
André Figueiredo
.A~níbal Grornes
Antonio CaTTlbraia
Ariosto Holanda
Po..rnoll'l. B.ezerra
BislTlarc},;: Maia
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Pl\tlDB
pp
PL
PMDB
PFL
PTB
pedoR

pp
PT
PMDB
PL
PMDE

PT
PMDB
pp
PL
PT
PCdoB

pp

PSDB
PTB
PFL
PL
PMDB
PSC
PSDB

PMDB
PFL
PFL
PSC
PSB
PMDB
PSDB
PSB
PDT
PTB
PMDB
PSDB
PT
POT

POT
PMDB
PSnB
PSB
PTB
PSDB
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Sirn
SiTTl
Sim.
Sirrt.
Sim
Sim
Sim

Sün
Sim
Sinl
S-irn
Sin"l

SiTI1
StITl
Sim
Sim
SilT1
Sim

Sinl
Sim
Sim.
Sim
SiTTl
SilTl
SiTTl
Sirrl

Siln
SiJn
Sim
Sim
Sinl
Sim
Sitn
Sirn
Si ITl.

Sim.
Sim.
Si 1Tl.

Sim
Sim

Sim
Sim
SinJ
SiuJ
Sim
Sim
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Eunicio Oliveira
Inácio An-uda
João Alf"redo
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Vicente Arruda
Zé Gerardo
Total Ceará: 18
Piauí (PI)
Átila Lira
B. Sá
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Mussa DeTTles
Nazareno Fonteles
Si TTlplíci o Mário
Total Piauí: 7
Rio Grande do Norte (R!'i)
Álvaro Dias
Fátilna Bezerra
Henrique Eduardo .L\.l ...oes
I berê Ferrei ra
Nélio Dias
Ney Lopes
Sandra Rosado
Total Rio Grande do Norte: 7
Paraiba (PU)
BenjaITlin Maranhão
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Luiz Couto
Marcondes Gadelha
Philernon Rodrigues
\Vellington Roberto
Total Paraíba: 8
PernanJbuco (PE)
ArTrlando Monteiro
F ernando F erro
Gonzaga Patriata
Inocêncio Oliveira
Jorge GotTles
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio J\.1onteiro
Luiz Piauhylino
Maurício Rands
Pastor Francisco Ol1rnpio
Paulo Rubem Santiago
Renildo Calheiros
Roberto Magalhães

PMDB
PCdoB
PSOL
PP
PT
PSOB
PSDB
PSOB
P!vlDB
PF'L
PSDB
Pr-,,'lDB

PSDB
PSB
PFL
PJ\.1DH
PFL
PT
PT

PDT
PT
PMDB
PSB
PP
PFL
PSB

PMDB
PTB
PSOB
pp
PT
PSB
PTB
PL

PTB
PT
PSB
PL
PSB
PTB
PFL
PTB
PDT
PT
PSB
PT
pedoS
PFL

SilTI
Sirn
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sin1
SiO"l
Sim
Sim
Sin1

Sin,
Sin,
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITl

Sir11.
Sim
Siln
Sim
Sinl
Sim
SiOl

Sim
Sim
SilTI
Sim
Sim
Sirrl
Sim
SiTn

Sirn
Sín...
SiIn
Sin-.
Sirn
Sim
Sin-.
Sim
Sirn
Sinl
Sinl
Sim
Sinl
Sinl

,------------------------------~'
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Total Pelrnarnbuco: 14
Alagoas (AL)
Benedito de Lira
Givaldo Carirnbão
João Caldas
João Lyn;a.
José Thomaz Nonó
Mauricio QuinteIla Lessa
Olavo Calheiros
Rogério Teófilo
Total AI:agoas: 8
Sergipe jeSE)
Bosco Costa
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jackson lBarreto
João Fontes
Jorge AIberto
José Carl os I\.,lachado
Total Sergipe: 7
Bahia (E~A)
Alice Po:rtugal
Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Daniel Ahneida
Félix Mc:ndonça
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Guilherrne I\..1enezes
Jairo Carneiro
João Alnieida
João Carlos Bacelar
João Leão
Jonival Lucas Junior
José COados Alei uia
José Car:los Araújo
José Rocha
Josias Gon-.es
Jutahy Junior
Luiz Bassurna
Luiz Carreira
Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa
Ne1son Penegri no
Paulo Magalhães
Pedro Inijo
R:~gjnaldl:>Germano
S~verianbAlves
Walter Pinheiro
Zelinda l'lovaes
Z~z'éu Ribeiro
Tota.lH:l3Lhia: 32
Minas G~erajs (l\.'1.G)
Alexandire Maia

PP
PSB
PL
PTS
PFL
PDT
Pl\.1DB
PPS

PSDB
PP
PPS
PTB
PDr
Pl'vlDB
PFL

PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PSDB
PL
pp

PTB
PFL
PL
PFI,
PT
PSDB
PT
PFL
PFL
PSC
PT
PFL
PMDB
pp
PDT
PT
PFL
PT

PMDB

Sim
Sin...
Sün
Sin-.
Art. 1 ~

SífTI
Sinl
Si In

SiITI
Sínl.
Sim
Sinl.
Sim
SilTI
Sim

SlJn
SiJn
Sin..
Sim
Sírn
Sin...
SilTl
SÉm
Sim
SiITl.
Sim
Sim
Sinl
Sírn
Sim
Sin-.
Sim
Sirn
Sir't"l
Sim
Sim
Sim
SiJTl
Sírn
Sim
Sim
Sim
Sin-.
Sim
Sim
Sinl
Sin-.

Sim
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Ana GuetTa
Aracely de Paula
Bonif'ácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mota
Carlos Willian
Custódio Mattos
Eli seu Resende
FClTlando Diniz
Geraldo Thadeu
Gilrnar Machado
Ibrahiln Abi-Ackel
Isaías Silvest.re
Ivo José
Jain,e Martins
Joâo Magalhães
João Magno
João Paulo Gomes da Silva
José Mi[itão
Lael Varella
Leonardo Mattos
Leonardo Monteiro
Llncoln Portela
Marcello Si queira
Márcio Reinaldo Moreira
Maria do Carmo Lara
Mário Assad Júnior
Mário Heringer
Mauro Lopes
Nareio Rodrigues
Odair Cunha
Paulo Delgado
Rafael Guerra
Roberto Brant
ROIT\el Anizio
Romeu Quei roz
Sérgio Miranda
Vadinho Baião
Virgílio Guimarâes
Total Minas Gerais: 41
Espírit:o Santo (ES)
Marcelino Fraga
Mareu!'> Vicente
Neucimar Fraga
Nilton Baiano
Renato C~asagrande

Rose de Freitas
'1'otal Espíri"to Santo: 6
Rio de .Janeiro (RJ)
A I di r Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Alrnerinda de Carvalho
Altnir Moura
Antonio Carlos Biscaia

PT
PL
PSDB
Pr-.,.1DB
PFL
PSB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PPS
PT
PP
PSB
PT
PL
PMDB
PT
PSB
PTB
PFL
PV
PT
PL
PMDB
PP
PT
PSB
PDT
P!\tfDI3
PSDB
PT
PT
PSDB
PFL
pp
PTB
PDT
PT
PT

PMDB
PTB
PL
PP
PSB
PMDB

PFL
PSB
PMDB
P~DB

PFL
PT

Sim
Sim
Sin,
SitT1
Sinl
S.ln
Sitn
Sin"l
Sim
Sim
S.o...
Siln
Sim
Sim
Si rTl

Sirn
Si.rn
Sin1.
SiITl
Sim.
Sirrl
SiITl
SlITl
Sim
Sin1.
SiITl
SiHl
SiITl
SirTI
SlTn
Sitn
Sim.
Sinlo
SiITl
SITn
SlTn
Sin,
Sim
Sinl
Sirn

Sim
Sim
SiTn
Sin1
Sim
Sim

Sim
SiJn
SiJT1
Sim
Siln
Sllll

_,~w '~ ....... , ....... '--_,""-,~_'_"
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Carlos J-Jader
C arles Santana
Chico Alencar
Deley
Dr. Heh;~no

Edson Ezequiel
Eduardo Cunha
Elaíne Costa
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Fernando Lopes
F.-ancisco Dornelles
I ta:rnar Serpa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João M(;c'ndes de Jesus
Jorge Biinar
José Divino
Josl as Quintal
Juíza Denise Frossard
Julio Lopes
Leonardo Picciani
Luiz Sérgio
Miro Teixeira
Moreira Franco
Nelson Bornier
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Rerlato Cozzol i no
iRodngcl Maja
San'dro1'v1atos
Vieira Reis
Total N~ib de .Janeiro: 38
São Paulo (SP)
Alberto Goldrnan
Amauri Gasques
AngelaGuadagnin
Antonio Carlos Mendes ThaITle
Antoni() Carlos Pannunzio
Arlindo Chinagha
Arnaldo Faria de Sá
AryKanl
Chico Sardelli
Cláudio Magrão
C'or-duci Sobrinho
Devaoi]' Ribeiro
Dirnas lbrnalho
Durv-al 'Orlato
Edi nho NlonteTTlor
Edna Macedo
ElilTlarMáxirno Darnasceno
Enéas.
Gilbertü NascilTIen"to
lara Bernardi
Ildeu Araujo
Ivan '-"alente

PL
PT
PSOL
PSC
PSC
PMDB
PMDB
PTB
P·V·
PTB
P~1DB

PP
PSDB
pp
PCdoB
PSB
PT
PJ\.-fR
PSB
PPS
pp
PMDB
PT
PDT
PMDB
PMDB
PSB
PSDB
PDT
PFL
PTB
PMR

PSDB
PL
PT
PSOB
PSDB
PT
PTB
PTS
p ......r

PPS
PFL
PT
PPS
PT
PSB
PTB
PRONA
PRONA
PIVIDB
PT
pp

PSOL

5ilH
Sim
SilTl
Sim
Sirrl
Sirrl
Si01
Sin'l
Sin'l
Sin1
Sim
SiITl
Sirn
SiJTI
SiTn
SiITl
SiJTI
SiITl
Sim
Siln
Sitn
Sirn
Si01
Sim
Sim
Sim
Sin"l
Sim
Sin)
Sim
SilTI
Sim

Sim
Si ITl

SiITl
Sirll
Sim
Sim
Sitn
SiJTI
SiITl
Sirrl
Sirrl
Sir"ll
Sim
Sim
Sinl
Sim
Sim
Sim
Sin..
Sim
Sim
SirTl
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Jamil Murad
João Batista
J oào HelTlTlann Neto
João Paulo Cunha
José Eduardo C'ardozo
José Mentor
Julio SeJTleghini
Lobbe Neto
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Santos
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
1\r1arcelo Ortiz
Marcos Abralno
Mariãngela Duarte
Medeiros
l\.-1ichel Temer
Milton Monti
Nelson l'vfarquezelli
Orlando Fantazzini
Paulo Linla
Profes~orLuizinho
Robson Turna
Salvador Zirnbaldi
Silvio TOlTes
-relrna de Souza
Vande.-lei Assis
Vicentínho
W aI ter Barell i
'-\/anderval Santos
Total São Paulo: 54
Mato Grosso (MT)
Carlos Abicalil
Celcita Pinheiro
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Thehn3 de Oliveira
Total Mat:o Grosso: 5
Distrito Federa) (DF)
Jorge Pi.nheil-o
Osóri o Adriano
Sigrnaringa Seixas
Talico
Tot:al Distrito Federal: 4
Goiás (GO)
Barbosa Neto
Carlos Alberto Leréi. a
João CalTlpos
Jovai r Arantes
Neyde Aparecida
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Protessora Raquel Teixeira
Ronaldo Caiado

'"

PCdoB
pp

PDT
PT
PT
PT
PSDB
PSDB
PT
PTa
PFI.
PT
PSB
Pf\.1DR
PV·
pp
PT
PL
PMDB
PL
PTS
PSOL
Pl\.1DB
PT
PFL
PSB
PSI:>H
PT
pp

PT
PSDB
PL

PT
PFL
PTB
P1\.lDB
PSDA

PL
PFL
PT
PTB

PSB
PSDB
PSI~B

PTB
PT
PP
Pl\.1DB
PSDB
PFI.

S1n1
Sitn
Sim
Sin""'!
Sirn
SirI1
Sin""'!
SiITl
SirTI
Sim
Sírrl
Sim
SirTI
S,rn
Sim
Sim
Sinl
Sim
SilTl
Slrn
SiIT1
Sin""'!
Si01
SiITl
SirrJ
Sim
Sirn
Síln
SlTn

SíTTl
Sírrt
SilTl

Sirn
Sim
Sim
Sim
Sim

Sin,
SiITl
Sín,
Sin,

Sim
Sim
Sim
Sim
Sinl
Sir-n
Sinl
SiTTl
5i01
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Rubens e>toni
Sandes Júnior
Sandro !\.-label
Sérgio Caiado
Vilrnar R_ocha
Total Goiás: 14
Mato G~'osso do Sul (MS)
Antônio Carlos Bi .Ti
Antonio 'Cruz
Geraldo lResende
João Grandão
Murilo Zauith
Nel son -r"rad
Vander Loubet
Waldernir Moka
Total ~I;ato Grosso do Sul: 8
Paraná (PR)
Abelardo Lupion
A t-ronsoCalTlargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Assis Miguel do Couto
Cezar Sillvestri
Chico da Princesa
Cláudio lRorato
ColotTlbo
Di1ceu Sperafico
Dra. Clailr
Eduardo Sciarra
Gustavo Fruet
Herrn.es Parcianello
Iris SiITIôes
Moacir f'orlicheletto
Nelson l\.1eurer
Ricardo Barros
Selma Schons
Vi toras5 i
Total P~lraná: 20
Santa Catarina (Se)
Adejar- 'Vieira
Carlíto II..ferss
EdinhoBez
Edison P ..ndrino
Fernando Coruja
Ivan Ranzolin
.João Pizzoiatt i
Leodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Mauro Passos
Paulo Afonso
Paulo Bauer
Vignatti
Total Salnt'a Catarina: 13
Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pn~tto

Alceu Collares

PT
pp
PL
pp

PFL

PT
PP
PPS
PT
PFL
Pf\,1DB
PT
PMDR

PFL
PSDa
PPS
PTB
PT
PPS
PI.
PI\.1DB
PT
PP
PT
PFL
PSDS
Pf\,1DB
PTR
PI\.1DB
PP
PP
PT
PT

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPS
PFL
pp
pp
PT
PT
PMDB
PSDB
PT

PT
PDT

S&Hl
Sim
Si 11."1

Sirra
Sim

Siln
Sim
SiJn
SlJn
SiJn
SilTl
Sinl
SiJTI

Sim
Sim
Sinl
Sim
Sin..
Sin'l
Siln
Sirrl
Sinl
Sim
SilTI
SilTl
Sim
Sim
SiJU
SiJTI
5iJll.
Sínl.
Sím
Sim

SiJTl.
Sim
SiITl
Sim
Sim
Si ....
Si.,.,.
Sin..
Sin-.
SiJTI
Sin"')
Sim
Sim

Si n"l
Sin-.
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13el:o Albuquerqu.e
Ce:z..ar Schi rrrleT

Da.rc:islo Pe:roOndi
E.-.io Bacci
Érico R-ibeino
Fra.-.cisco Appio
Franci seo Tu.rra.
Henrique Font.a'l"1.a.
Jú.l io Redecker
Lu.ciana Ge"E'1r<>
l'VIarco l'vIaia
l'Vt:aria do Rosári o
1VJ"endes Ribeiro Filho
lvf:ih:c>n Cardias
Onyx Loren.=<:n:.. i
Orlando I::)e"OcorLsi
OsV"aldo Biolchi
Pastor Rei.-.aJdo
Paoulo Gouvêa
POllTlpeo de J'vIatt:os
Tarcísie> Zi ",rT1IerxYlõa.OI"l

"""ilso.... Cignachi
'rotal :Rio ~r_ ....de do S .... I: 24

PSB
Pl'vID13
Pl'.-1.DI3
pryr
pp
PP
PP
PT
PSD13
PSOL
PT
PT
PlVIDB
PTB
PFL
por
PJvIDB
p-rs
PL
PDT
por
PIV1:DB

Sim.
~bs't.enç.ã<:>

Sin..
Si llTl
Sin"}
Sim
SílTlI
Sio"
Sim
Sirn
Si rr"J

Sim
Sirn
SiTn
Sim
Sirn
Sim
Si.:r..,
SiTTl
Si TTl.

Sirn
Sim.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra para registro de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto foi "sim".

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, peço
a palavra para registro de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto foi "sim".

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Pas
samos aos destaques:

"Sr. Presidente. requeremos, nos termos
regimentais, destaque para a expressão 'pode
rão admitir', constante no § 4º do art. 198 da
Constituição Federal e do art. 1ºdo substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça e Re
dação, para ser incluído no mesmo dispositivo
do substitutivo da Comissão Especial à PEC
07/03, em substituição à expressão 'admitirão',
constante do § 4º do art. 198 do substitutivo
adotado pela Comissão Especial".

Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT.

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a palavra
para registro de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Não
havendo quem queira se manifestar, pergunto se os
partidos querem orientar as bancadas.

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve
um acordo para votar apenas um destaque hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - É
este o destaque que está sendo acordado, daí porque
penso que é dispensável. Uma vez que é acordo, há
orientação da Liderança.

Penso que a Presidência pode determinar "sim"
no painel de cima abaixo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Em
votação o destaque.

A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra para registro de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Re
gistrada a posição da Deputada Nice Lobão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que
tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ZICO BRONZEADO - Sr. Presidente, peço

a palavra para registro de voto.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei "sim".
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Vou
seguir a lista de oradores inscritos. Antes, porém, vou
conceder a palavra ao Líder do PPS, Deputado Dimas
Ramalho. Em seguida, aos Deputados Zé Geraldo e
Fernando Gabeira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dimas Ramalho, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, primeiramente, em nome do PPS,
quero cumprimentar todos os agentes comunitários de
saúde do Brasil. Esta votação é fruto de articulação
de todos os partidos e Lideranças, e vai fazer justiça
àqueles que entram nas residências, chegam à fren
te na prevenção das doenças e, sobretudo, prestam
grande trabalho ao nosso País.

Portanto, hós, do PPS, estamos muito felizes 'de
podermos aprovar nesta noite projetotão importante.

Em segundo lugar, trago aqui minha preocupação.
Pesquisas que ternos acompanhado pelos meios de
comunicação informam que grande parte da juventude
está totalmente cepticaem relação à política. Pesqui
sas recentes, ern8rasília, informam que mais de 80%
dos jovens entmvistados se posicionaram como não
representados no Congresso Na.cional.

Esta é uma situaçãomuito grave, é um momento difícil
pelo qual passamos, e esta crise, realmente trouxe vários
danos à sociedade, mas causou urnque é fundamental e
que devemos repâraJ.Temo~de devolver a crença, a es
perança, sobretudo, à jU\lentude,nacerteza de que vamos
promover as transforrnaçõesne~tePaís pela política, pelos
partidos políticos,pélas eleições! E~a descrença absoluta
que estamos venq0 é algo qUe vaiçontra a possibilidade
democrática e a altémância de poder.

Portanto, vó~arnos projeto como este e votaremos
outros que estamos encaminhahdq junto às Lideranças
e à Presidência, corno aquestêiodo Estatuto da Igual
dade Racial. Votamos, hoje, '.a lTIatéria. da Timemania,
vamos votar a questão da ver:ticaliza.ção, mas, sobre
tudo, devemos JrTlostrar à população brasileira, princi
palmente, aos nossOs jovens, que é possível, sim,ter
esperança e acréâitar em dias melhores.

Esta é a grande tarefa de todos os Parlamentares, de
seus respectivos pEtrtidos e de todo~ aqueles que desejam
uma pátria justa,ufn país melhor, pois apesar de todo o
problema e de toda a crise política pela qual passamos
é preciso avançar, acreditar, e essa é a nossa tarefa en
quanto Líderes aqui na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIJ(COBO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa.

a palavra.

O SR. GIACOBO (PL-PR. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o PFL.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados e aqueles que me vêem e me ouvem neste mo
mento, gostaria de parabenizar não só os agentes co
munitários de saúde que se encontram presentes nesta
Casa,mas todos aqueles que, por este Brasil afora, estão
assistindo a esta sessão da Câmara dos Deputados ou,
comcerteza, trabalnand~~pelointeriordesses Estados,
por exemplo, na Região Norte do País.

Em 1991, eu coordenava o movimento pela so
brevivência: da Transamazônica. Naquele tempo, fize
mos um acampamento aqui em B~asília por mais de
40 dias. E, quando fomos discutira pauta da saúde
com o Miriistérioda Sayde, eles nos propuseram um
programa que estava serdo, bem-sucedido no Ceará
e no Alto Solimões,A épOca, havia acolera.

Nós abrélçamosoPFpgrama. Foi, talvez, a primeira
região do J;lortedoBra~ilqUe teve,ia experiência dos
agentes comunitários de saúde.

Durante as minhas viagens pelo Estado do Pará,
tenho recebido mUitasfeclarhaçõ~sdos agentes pela
falta da \lalorizaçã9~db,trat~lTIentodispensadoa eles.
Muitos Prefeit0~ vêemn?sagertes a figura de cabos
eleitorais para a épb~a d~ jCé!-mpanha, para bater de
portaern porta.e pedirvotqs. Muitds,se não vestirem
a camisa do candjdato.'d0.:,P'ref~ito, são ameaçados de
perder o empregoesbfr~M rêta.li~ções.

Agentesc?munitátioslgahham um mísero salário
para trabalhar 8 horaspbr dia["enfrentando situações
difíceis,a exe~plod<'l.sqUrtrnho acompanhado no
Estado do Pará e naArriazônla.

Portanto, este G6~Eiin6el esiaCâmara fazem jus
tiça aos agentes comunitários ~ue'tanto têm trabalhado
pela prevenção.da sadêlêpúbl!ica neste País e que tão
pouco têm sido valorizados pelo País afora.

São votações como estas que nos deixam gra
tificados e alegres. Temos a certeza de que, a partir
deste projeto de lei aprovado, os ag'entes comunitários
de saúde do Brasil serão mais respeitados, mais va
lorizados, melhor remunerados e poderão servir mais
à prevenção da saúde pública brasileira.

Parabéns a todos os agentes comunitários aqui
presentes e aos que nos assistem em todo o Brasil!
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o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência consulta se algum Deputado presente
deixou de votar.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Orlando Fantazzini, tem V.Exa. a palavra.
Logo em seguida encerrarei a votação.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO OR
LANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIOR
MENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
encerrada a votação.

O Deputado João Castelo já havia apertado o
botão. Mas a Presidência consigna, de ofício, a inten
ção de S.Exa. de votar. A Presidência viu o esforço do
Deputado, um pouco tardio, mas heróico, para votar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A
Presidência vai anunciar o resultado da votação:

.-t.es.. ltade> da "Votação
SiTTl:
~bst:er"1..çã..«.::>:

Tc:>1:a.1 ela. """"<>1:3.çã=:
--"'-rl:_ ~ 7:
-r=~1 QLl<J~TTlI:

VOTARAM:

Sim: 344
Não: 00
Abstenções: 02
Total: 346

É APROVADO O DESTAQUE PARA A EXPRES
SÃO "PODERÃO ApMITIR", CONSTANTE NO § 4º DO
ART. 198 DA CF DO ART. 1º DO SUBSTITUTIVO DA
CCJC, PARA SER INCLUíDO NO MESMO DISPOSI
TIVO DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL.
EM SUBSTITUiÇÃO À EXPRESSÃO "ADMITIRÃO".

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 7/2003 - DVS PTB - EXPRES
SÃO "PODERÃO ADMITIR - Nominal Eletrônica
Início da votação: 07/12/2005 21 :31

Encerramento da votação: 07/12/200521:43
Presidiram a Votação:

José Thomaz Nonô

344

346
1
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Átila Lins
Francisco Garcia
HUInber1:o Michiles
Lupérc io Ramos
P audernte-y Ave1i no
Silas Câu1.ara
Vanessa Grazziotin
Total Aunazonas:: 7
:R.ondonia (RO)
Anselmo
1\.-1 i guel de Souza
Natan Danadon
Total Rondonia: 3
Acre (AC)
Henriqu..e A fbnso
Júnior Betão
Nilson l'....fourào
Perpétua AI rneida
Zico Bronzeado
Total A'~re: 5
Tocantins (TO)
Eduardo Gomes
Káiía Abreu
Maurício "Rabelo
Pastor A.rnari Ido
Total Ti[)Cant:ins: 4
Maranhão (l\tlA)
Albérico Filho
César Bandeira
Costa Ferreira
Dr_ Ribanna.r i\.1 ves
Gastão Vieira
Luciano Leitoa
Neiva M[oreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedrd Novais
Sebastião Madeira
Terezinha Fernandes
"Wagrier Lago
Total. -":1[~U'''anhão: 13
Ceara ('CE)
André Figueiredo
Anterior Naspolini
Antonio Cárnbrai a
Ariost<> Holanda
Arilon Etezerra
Bismarck l'V1aia
Euníc.io OIlveira
João AJf"redo
.José Lin.hares
José Pirl"lentel
Léo Alcântara
Mandei Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMDB
PP
PL
PMDB
PFL
PTB
PCdoB

PT
PL
Pl\-1DB

PT
PL
PT
PCdoB
PT

PSDB
PFL
PL
PSC

PMDB
PFL
PSC
PSB
PMDB
PSB
PDT
PFL
PTB
PMDB
PSDB
PT
PDr

PDT
PSDB
PSDB
PSB
PTB
PSDB
PMDB
PSüL
pp
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

Quinta-feira 8 59855

SitTI
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

SiITl
Sim
SiITl
SitTl
SiTTl

Sim
SilTl
SiITl
Sinl.

Sirrl
Sirrl
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITl
Sim.
Sim.
Sirn
SiTTl
Sím
Sirn

Sim
Sin"l
Sim
Sin"}
SiJ-n
Sim
Sinl
SiJTI
Sinl
Sim
Sim.
Sim
SiTTl
Sirn
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Moroni Torgan
Vícente Arruda
Total Ceará:: 16
Piauí (PI)
Átila Lira
B. Sá
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Mussa Dernes
Nazareno Fonteles
Simplício l\.-lário
Total Piauí: 7
Rio Grande do ~orte (R~)

Álvaro Dias
Betinho Rosado
Fáti "la Bezerra
Henrique Eduardo Alves
Iberê Fen'ei ra
Sandra Rosado
Total Rio Grande do Norte: 6
Paraíba (PB)
Benjamin Maranhão
Carlos Dunga
Enivaldo Ribeiro
Luiz C'outo
Marcondes Gadelha
"\.VeHington Roberto
\.Vilson Santiago
Total Paraíba: 7
PernaJnbuco (PE)
Armando Monteiro
Carlos Batata
Fernando Ferro
Inocêncio C>liveira
Jorge Gornes
José Chaves
Jose Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhytíno
Maurício Rands
Pastor Francisco Olín"lpio
Paulo Rubem Santiago
Pedro Corrêa
Raul Jungrnann
Renildo Calheiros
Roberto Maga1hãe~
Total PernalTlbuco: 16
Alagoas (AL)
Benedito de Lira
Givaldo Carirnbão
João Caldas
João Lyra
José Thomaz Nonõ
Mauricio Quintella Lessa
Ola...··o Calheiros
Rogério Teófilo

PFL
PSOB

PSDB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PT
PT

PDT
PFL
PT
PMDB
PSB
PSB

PMDB
PTB
pp
PT
PSB
PL
PMDH

PTB
PSDB
PT
PL
PSB
PTB
PFL
PTB
PDT
PT
PSB
PT
pp
PPS
PCdoB
PFL

PP
PSB
PL
PTS
PFL
POT
PMDB
PPS

Sim
Sim

Sirn
Sim
Sirn
Sin,
Sin,
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
SiIT1
Sim
Sin,

Sim
SiTn
Sim
Siln
SiTTl
Sitn
Sil"n

SilTl
SiTn
SiITl
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITl
Sin,
Sim
SiTn
Si",
Sin1
Sil'n
Sim
SiIn

Sirn
Sin,
Sifn
Sin,
Art, 17
S-iTT1
Si01
Sim

____._.... ""~'''''''_~_~I1t!l~'
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Total Alagoas: 8
Sergipe leSE)
Bosco Costa
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paí".ão
Jackson Barreto
João Fontes
Jorge AIberto
José Carllos Machado
To'tal Sergipe: 7
Bahia (BA)
Alke Portugal
Antonio Carlos Magalhães Neto
Coriolano Sales
Daniel Altneida
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
Gen;.on Gabrielli
GuilheJT1'le Menezes
Jairo Carneiro
João Alnneida
João Car-]os Bacelar
João Leào
Jonival Lucas Junior
José Rocha
.Josias GOlTIes
Jutahy Junior
Luiz Bassurna
Luiz CarTeira
l\.1arcelo Guirnarães Filho
Mârio Negrornonte
M i hon Barbosa
Nelson F·ell egri no
Paulo 1v1agalhães
Pedro InJIjo
Regina] do Germano
Severiano AI ves
Walter Pinheiro
Zel inda JNovaes
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 29
l'\IIinas C;'erais (lVIG)
Alexandre Maia
Ana Gue~rra

Aracel y de Paula
Cabo JÚI.io
Carlos J\..1elles
Carlos l\,.lota
Carlos VliíilJ ian
Custódio Mattos
Eliseu Resende
Geraldo Thadeu
Gilrnar J'I..-Iachado
lbrahiTll Abi-Ackel
Isaías Silvestre
JallTle M.artins

PSDB
pp
PPS
PTB
PDT
PMDB
PFL

PCdoB
PFL
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PSOB
PL
pp
PTB
PFL
PT
PSDB
PT
PFL
PFL
PP
PSC
PT
PFL
PMDB
PP
PDT
PT
PFL
PT

PMDB
PT
PL
PMDB
PFL
PSB
PMDB
PSDH
PFL
PPS
PT
pp
PSB
PL

Sim
Sim
SilT1
Slnl
Sim
Sim
Sltn

SiJn
Sim
Sim
S'itn
Sín1
SiJTI
Sim
Sim
Sim
Sim
SilTl......
.~lm
Sim
Sin"l
Sim
Sin")
Sio")
Sün
Sim
SÍn"l

Sim
Sinl.
Sin..
Sim
SiTT1
Sim
Sjnl

Sim
Sirrl

SiTTl.
SitTl
Sin...
Siln
~iIn

Sim
SiIT1.
Sün
S"ÍIn.
Sitn
Sim
Sim
SiUl
SiTTl
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.leão Magno
João Paulo GOTnCS da Silva
José Militào
I~eonardoMattos
Leonardo Monteiro
Linceln Portela
MarcelJo Siqueira
Márcio Reinaldo I\.1.oreira
Mari a do Canno Lara
Mário Assad Júnior
Mário Heringer
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Odair Cunha
Osrnânlo Pereira
Raf"ael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Vadinho Baião
Virgílio Guimarães
Total l\Ilinas Gerais: 34
Espírito Sant"o (ES)
Manato
Marcelino Fraga
Marcus '\,.-'icente
Neucin'lar Fraga
Renato Casagrande
Rose de Freitas
Total Espirit:o Sant"o: 6
R.io de Janeiro (RJ)
Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Alrnerinda de C"an.·'alho
André Costa
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Nader
Deley
Dr- Helena
Edson Ezequiel
Eduardo Cunha
Elaine Costa
Fernando Gabeira
Fernando Gonça) ves
Fernando l~opes

Francisco Dornelles
Itamar Serpa
Jair Bolsonaro
Jandira Feghali
João Mendes de Jesus
Jorge Bittar
José Divino
Juíza Deni~e Frossard
Leonardo Picciani
Luiz Sérgio
Miro Teixeira

PT
PSB
PTB
p"r
PT
PL
P!\.1DB
pp
PT
PSB
POT
PMDB
PSDB
PT
PTS
PSDB
PFL
PP
PT
PT

PDT
PMDB
PTS
PL
PSB
PMDB

PFL
PSB
P~DB

PMDB
PDT
PT
PL
PSC
PSC
PMDB
P:!\..fDB
PT13
PV
PTB
PMDB
pp
PSDB
pp
pedoS
PSB
PT
PMR
PPS
PMDB
PT
POT

Sim.
SitTl
Siln
Sim.
SirrI
S-iITI
Sirn
SilTI
Sim
SiTTl
Sim
Sim
SilTl
Sin,
Sín,
Sim
Sin,
Sim
Sim
Sín"l

Sín'l
Sim.
Sin"}
Sim
Sim
Sin'l

Si ITl

Sim
SiITl
Sim
Si01
SÍTo
Sin'l
SlrTl
Sinl
Sirn
SiTn
SiTTl
SiTTI
Sim
SilTl
SilTl
Sio'l
Sim
Si lTl

Sin,
5in1.
S IrrJ.
5 i tTI.

Sirn
Sim
SirTl

-------------------_••_••-"~<
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Moreira Franco
Nelson Borrlie.
Paulo Baltazar
Paulo Feijó
Renato Cozzoli no
Rodrigo l'v1.a:ia
Sandro Malos
Vieira Reis
Total Rio de Janeiro: 34
São Paulo (SP)
Alberto Goldrnan
Amauri Gasques
AngeJa Guadagnin
Arlindo Chinaglia
ATTlaldo Faria de Sá
Ary Kara
Carlos Sanlpaio
Chico Sar-del1i
Cláudio lVfagrão
Corauci Sobrinho
Dcvanir Ribeiro
Di mas R,an..alho
DUIV'al Oli) ato
Fdinho Mlontenl0r
Edna Macedo
Elirhar Máximo Damasceno
Enéas
Gilberto l''Jascirnento
Iára Bernardi
Ivan Valente
Janlil Murad
João Batista
João Hernnann Neto
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
Julio Serneghini
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Santos
LLJiza Erundina
Marcelo Barbieri
Marcelo Oni2
Marcos Abramo
Mari ânge'la Duarte
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
NelsohMarquezelJ i
Orlando l='antazzini
Professor Luizinho
Sal vadorZl ITlbaldi
Silvio TOITes
TeIma de Souza
Vadã:o GOITIes
Vicentinho
\.Valter Barelli
WandeFval Santos

Pr-,.1DB
P1'VIDB
PSB
PSDB
POT
PFL
PTB
PMR

PSDA
PI..
PT
PT
PTI3
PTB
PSDB
PV
PPS
PFL
PT
PP'S
PT
PSB
PTB
PRONA
PRONA
PlV1DB
PT
PSOL
pedoB
pp
P,DT
PT
PT
PSDB
PTB
PFL
PSB
P·l\.-1DB
p",.
pp
PT
PL
PJ\1DB
PL
PTB
PSOL
PT
PSB
PSDB
PT
PP
PT
PSDB
PL

Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
5ín1
Sim.
Sim

Sim
Siln
Sim
5in1
SilTI
Sim
Sim
SiTTI
Sin1.
Sim
Sinl
SLJTI
SiJll
Sinl
Sim
Sim
SilTI
Sirn
Sim
Sim
Sim
Sim
A.bstençàn
Siri,
Sim
Sin1
Sim
Sim
Sim
SiRl
Sim
Sim
Sim
SiTTl
Sinl
Si01
Sitn
Si!n
Sim
Sim
SiITl
Sinl
Sim
Sinl
Sirrl
Sim



59860 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

Total São Paulo: 46
Mato Grosso (1'\tI"T)
Carlos Abícalil
Ce1cita Pinheiro
Pedro Henry
T eté Bezerra
ThelITla de Oliveira
Total :\tI.ato Grosso: 5
Distrito Federal (DF)
Jorge Pi nhei ro
SigITlaringa Seixas
Tatico
Total Distrito Federal: 3
Goiás (GO)
Barbosa Neto
Carlos Alberto Leréia
João Can~pos

J ovai r A .-antes
Neyde Aparecida
Pedro Chaves
PrOfessora Raquel Teixeira
Ronaldo Caiado
Rubens Otoni
Sandro Mabel
Sérgio Caiado
Vilmar Rocha
Total Goiás: 12
::\IIato Grosso do Sul (l\.IS)
Antônio Carlos Biffi
A ntonio Cruz
Geraldo Resende
João Grandão
Murilo Zauith
Nelson Trad
Vander Loubet
'Waldernir Moka
Total I'\fIato Grosso do Sul: 8
Paraná (PR)
Abelardo Lupi on
A fTonso C'arnargo
Aírton Roveda
Alex Canziani
Cezar Silvestri
Chico da Princesa
Cláudio Rorato
Di]ceu Sperafico
Dra. Clair
Giacobo
Gustavo Fruet
Hel'"TTlcs Parcíanello
[ris Simões
Luiz Carlos llauly
Max Rosennlann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Osrnar Serraglio

PT
PFL
PP
PI\.-1 DE
PSDB

PL
PT
PTB

PSB
PSDB
PSDB
PTB
PT
PMDB
PSDB
PFI.
PT
PL
pp
PFL

PT
PP
PPS
PT
PFI.
PMI:>B
PT
Pf\t1DB

PFL
PSDB
PPS
PTB
PPS
PL
PMDB
PP
PT
PL
PSDB
PMI:>B
PTB
PSDI3
PMDB
Pl\.1DB
PP
PMDB

Sim
Sirn
Sim.
Si lTI.

Sim

Síln
SirTI
S.nl

Sim
Sim
Si,n
Sim
SilTl
Sim
SirrI
Silo
Si.-n
SirTI

Sirn
Sin,

Sinl
Sim
Sim
Sinl
Sim
SiOl
SiJn
SiTTI

Sim
Sinl
SifTt
Sirn
Sim
Sinl
SiITl
S iET"!.

Si ll:1.

Sinl
Si.m
Sim
Sim
Si n-a
Sin1
Sim
Sin..
Sin,
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Selma Schons
Vitorassi
Total Par;aná: 20
Santa Ca1:arina (SC)
Adelor Vi.~ira.

Edjnho Be,z
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Joào Pizzolani
Leodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Mauro Passos
Paulo Af"onso
Vignatti
Total Santa Catarina: 10
Rio Grande do Sul (RS)
Alceu CoHares
Beto Albuquerque
Cezar Schinner
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Júlio Red(~cker

Luciana Gienro
Luis Carlos Heinze
Maria do Rosário
Mendes R.ibeiro Filho
Milton Cardias
Onyx Lonenzoni
Orlando r:>esconsi
Osvaldo Biolchi
Pastor ReilOaldo
Paulo Gouvêa
POTnpeo de Mattos
Tarcísio Z:iTTlITlennann
'\Vilson Cignachi
Total Rio Grande do Sul: 21

PT
PT

PMDB
PMDB
PPS
PFL
pp
pp

PT
PT
Pr....1DB
PT

POT
PSB
PJ\.1DB
PJ\..iDB
PDT
PP
pp
PSDB
PSOL
pp

PT
PMDB
PTB
PFL
PT
Pl\1DB
PTB
PI.
POT
PT
P~1.DB

Sim
Sim

Sim
Sim
Sínl
Sim
Sim
SiJTI
Sim
Sinl
Sim
SiITI

SiITl
SilTl
_.t\. bstençào
Sinl
SiTTl
S-inl
Sim
SiITl
Sim
Sim
Sim
SilTl
SiJTI
Sirrl
Sirrl
Sim
SilTl
Sinl
SitTI
Sinl
Sinl

o SR. MIFIO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MinO TEIXEIRA (POT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na noite de
ontem discutimos a PEC da Verticalização, quando
houve divergência entre o texto do Avulso e as palavras
do Relator. Dive'rgência que para mim não existe, por
que vale o que l~stá no Avulso, não há dúvida alguma.
Porém, como se ficou de fazer uma conferência das
notas da Comissão com o Avulso, gostaria apenas que
ficasse consignado também numa sessão o óbvio: que
vale o que está no Avulso.

O SR. PFlESIDENTE (José Thomaz Nonô) 
Deputado Miro Teixeira, talvez V.Exa. não estivesse pre
sente em plenário. A Presidência respondeu à questão

de ordem, detalhou todos os excedentes desse pro
cesso. A questão levantada por V Exa. foi respondida
pela Mesa há pelo menos 5 horas.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Permanecerá aquele
§ 2º?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Por
enquanto, sim, é o que estamos votando. Só se no de
correr do processo houver alguma modificação. Mas o
entendimento foi aquele, já resolvido pela Mesa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (pOr - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com o POT.
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o SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com meu partido.

O SR. NEUTON LIMA (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas
duas votações, votei com o PTB.

O SR. JOÃO TOTA (PP - AC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o partido.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - To
dos os Deputados justificaram o voto? (Pausa.)

O SR. NILTON BAIANO (PP - ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Está
consignado, nobre Deputado.

O SR. NILTON BAIANO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Fica

adiada a votação dos demais destaques.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - A

Presidência, à vista da solicitação das Lideranças e
de um quorum evidentemente baixo, não votará hoje
a verticalização.

A intenção da Presidência é fazê-lo na terça-fei
ra vindoura, juntamente com a conclusão de outros
importantes processos, tão logo acordemos com o
Presidente Aldo Rebelo.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB
Or. Rodolfo Pereira POT
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSOB
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 1

ACRE

Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB
Luciano Leitoa PSB
Neiva Moreira PDT
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSB
Total de Ceará: 2

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
Ciro Nogueira PP
Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PSB
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PDT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS

--,------,-----------"""'~------------------~--- >"--~.



Dezembro de 200!; DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59863

Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

João Caldas PL nº
João Lyra PTB
Total de Alagoals: 2

SERGIPE

Jackson Barreto PTB
Total de Sergip1e: 1

BAHIA

Félix Mendonça PFL
Guilherme Menezes PT
João Leão PP
José Carlos Araújo PL nº
Josias Gomes PT
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PMDB
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Carlos Mota PS!8
Carlos Willian PMOB
Ibrahim Abi-Ack<el PP
Isaías Silvestre PSB
João Paulo Gomes da Silva PSB
Mário Assad Júnior PSB
Narcio HodriguE!s PSOB
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda POT
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Antonio Carlos l3iscaia PT
Carlos Santana PT
Deley PSC
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Itamar Serpa PSDB
Julio Lopes PP
Paulo Baltazar PSB
Renato Cozzolino PDT
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Angela Guadagnin PT
Carlos Sampaio PSOB
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Ourval Orlato PT
Edinho Montemor PSB
Jamil Murad PCdoB
João Herrmann Neto POT
José Eduardo Cardozo PT
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PP
Michel Temer PMDB
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSOB
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Neyde Aparecida PT
Sandro Mabel PL nº
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 4

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Luiz. Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PP
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edinho Bez PMOB
Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beta Albuquerque PSB
Enio Bacci POT
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
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Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Paulo Gouvêa PL nº
Tarcísio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECERÀ SESSÃO
OSSRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 1

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
José Priante PMDB
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB
Remi Trinta PL nº
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL nº
Gonzaga Mota PSDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Moraes Souza PMDB
Total de Piauí: 1

PARAíBA

Inaldo Leitão PL nº
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PFL
Marcos de Jesus PFL
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Heleno Silva PL nº
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Colbert Martins PPS
Edson Duarte PV
Geddel Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PTB
Dr. Francisco Gonçalves PPS
Edmar Moreira PFL
Eduardo Barbosa PSDB
José Santana de Vasconcellos PL nº
Júlio Delgado PSB
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Reginaldo Lopes PT
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 11

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Jair de Oliveira PMDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB
Laura Carneiro PFL
Márcio Fortes PSDB

_.,__- -- N_._... ._~ '__
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Reinaldo Betão PL nº
Reinaldo Gripp PL nº
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Delfim Netto PMDB
Jefferson Campos PTB
Jovino Cãndido PV
Professor Irapuan Teixeira PP
Ricardo Berzoini PT
Roberto Gouveia PT
Vicente Cascione PTB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Pô<lulo: 10

MATO GROSSO

Uno Rossi PP
Wellington Fagundes PL nº
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga F'FL
José Roberto Arruda PFL
Maninha PSOL
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Enio Tatico PL nº
Leandro Vilela IPMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Total de Goiás: 3

PARANÁ

André Zacharow PMDB
Dr. Rosinha PT
José Janene PIP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL nº
Takayama PMDB
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 2

BIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Eliseu Padilha PMDB
Kelly Moraes PTB

Paulo Pimenta PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - En
cerro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira,
dia 8, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Mensagem nº 920/01 , do Poder Executivo, so
licitando a retirada do Projeto de Lei nº 2.598, de 1996,
que "dispõe sobre a extinção das Reservas Extrativis
tas Mata Grande, no Estado do Maranhão e Extremo
Norte do Tocantins, no Estado do Tocantins".

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "rdo Regimento Interno)

Discussão
1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.095~A; DE 2001

(Da Comissão de Helações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.095-A, que apro
va o texto da At3Constitutiva da Associação
de Estadoslberd-Americanos para o Desen
volvimento das Bibliotecas Nacionais dos
Países ·lbero-Al11ericanos (ABINIA), criada
como Órganis":ló! Intergovernamental, em
12 de outubro de 1999, em reunião ocorrida
em Lima, para a qual o Brasil enviou dele
gação;tendopar~ceres:da Comissão de
Educação, Cultur~e Desporto, pela apro
vação ,,(Relat~ra:'Dep. Tânia Soares); e da
Comissão. de C'onstituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica .iegislativa· (Relator: Dep.
José Genoíno).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº1.491-B, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.491-B, de 2001,
que aprova o texto do Acordo entre a Re
pública Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia de Cooperação no Campo do
Turismo, celebrado em Brasília, em 25 de
julho de 2000; tendo pareceres: da Comis-
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são de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator: Dep. Paulo Octávio); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Zenaldo Coutinho).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.696-A, DE 2002
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.696-A, de 2002,
que aprova o texto da Emenda ao Artigo XIII
da Convenção Constitutiva da União Latina;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. José Ivo Sartori).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.839-A, DE 2002
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.839-A, de 2002,
que aprova o texto do Acordo de Coope
ração entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República
do Panamá, no Campo da Luta contra o
Crime Organizado, celebrado em Brasília,
em 21 de agosto de 2001 ; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Vicente Cascione).

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.308-A, DE 2002
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.308-A, de 2002,
que aprova o texto da Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, levado
a cabo na Sede da Organização da Avia
ção Civil Internacional, OACI, e concluído
em Montreal, em 28 de maio de 1999; ten-

do pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (Relator: Dep.
Beto Albuquerque); da Comissão de Defesa
do Consumidor, pela aprovação (Relator:
Dep. Marcos De Jesus); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Dep. Jeffer
son Campos).

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 41-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo nº 41-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República de EI Salvador
sobre o Exercício Regular de Atividades
Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Admi
nistrativo e Técnico, celebrado em São
Salvador, em 21 de agosto de 2002; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela apro
vação (Relator: Dep. Narcio Rodrigues); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relatora:
Dep. Edna Macedo).

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 118-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 118-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Polônia sobre
Cooperação no Campo da Veterinária, ce
lebrado em 9 de abril de 2002, em Foz do
Iguaçu; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela aprova
ção (Relator: Dep. Dilceu Sperafico); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi-

_______________- - '_1 _
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cidade l~ técnica legislativa (Relator: Dep.
Ricardo Barros).

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 122-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turnO único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 122-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo de Coope
ração (::ultural e Educacional entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Govemo da República da Estônia, cele
brado Ejm Brasília, em 9 de novembro de
2000; téndo pareceres: da Comissão de
Educaç;ão, Cultura e Desporto, pela apro
vação (Relator: Dep. Carlos Nader); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redaç'ã,o, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
João Matos).

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 228-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

l~ de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 228-A, de 2003, que
aprova o texto da Convenção relativa à As
sistência Administrativa Mútua para a Apli
cação ~~propriada da Legislação Aduaneira
e para ai Prevenção, Investigação e Combate
às Infralções Aduaneiras, concluída entre o
Brasil e! o Reino dos Países Baixos, no dia 7
de marl~o de 2002, em Brasília; tendo pare
ceres: ela Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico, pela aprovação (Relatora: Dep.
Laura Carneiro); da Comissão de Finanças
eTributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendopronun
ciamento quanto à adequação financeira e
orçam~mtária (Relator: Dep. Vignatti); e da
Comissão de ConstitUição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Bosco Costa).

10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 302-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 302-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo de Coopera
ção na Área deTurismo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Estônia, celebrado em
Brasília, em 9 de novembro de 2000; tendo
pareceres: da Comissão deTurismo e Des
porto, pelaaprovação (Relator: Dep. Daniel
Almeida); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. OsmarSerr~glio).

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 633-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislati~o nº 633-A, de 2003,
que aprova o texto do Protocolo contra a
fabricação e o tráficó ilícito de armas de
fogo, suas peças e componentes e muni
ções, complementando á Convenção das
Nações Unidas contra o crime Organizado
Transnacional, adotaClo p~la Assembléia
Geral, ern3,1 de lllaiode2001, e assinado
pelo Brasil, .em 11 de julho de 2001; ten
do pareceres: daCOrhissão de Segurança
Pública e Com~at~: ~o Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico, ;pela aprovação
(Relator: Dep. JÓão'damp~s); e da Comis
são deconstitlUçâo;e Justiça e de Reda
ção pela 'corlstiluciOllâlidade, jutidicidade
etécl1ic~il~gislativa(Re'làtpr: Dep. Antônio
Carlos Ma'galhãés Nelo).

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 744-A, DE 2003
(Da Comissão de Rela.ções Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 744-A, de 2003,
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que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da Polônia sobre Cooperação no
Campo de Proteção das Plantas, celebrado
em 09 de abril de 2002, em Foz do Iguaçu;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação (Relator: Dep. Ronaldo Vas
concellos); da Comissão de Agricultura
e Política Rural, pela aprovação (Relator:
Dep. Dilceu Sperafico); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 757-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 757-A, de 2003,
que aprova os textos da Convenção nº 176
e da Recomendação nº 183 da Organização
Internacional doTrabalho sobre Segurança
e Saúde nas Minas, adotadas em Genebra,
em 22 de junho de 1995; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela aprovação (Re
latora: Dep. Ora. Clair); e da comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Colbert Martins).

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 821-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 821-A, de 2003,
que aprova os textos da Convenção nº 167
e da Recomendação nº 175 da Organização
Internacional do Trabalho sobre a Seguran
ça e Saúde na Construção, adotadas em
Genebra, em 20 de junho de 1988 pela 75!!
Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação (Relator: Dep. Daniel
Almeida); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Sérgio Miranda).

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.062-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.062-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o
Governo do Estado de Israel sobre o Exer
cício de Atividade Remunerada por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, cele
brado em Brasília, em 12 de dezembro de
2002; tendo pareceres: da Comissão deTra
balho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (Relator: Dep. Luiz Antonio
Fleury); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. José Mentor).

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.997-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.997-A, de 2003,
que aprova o texto do Acordo de Previdência
Social entre a República Federativa do Brasil
e o Reino dos Países Baixos, celebrado em
Brasília, em 7 de março de 2002; tendo pa
receres: da Comissão de Seguridade Social
e Família, pela aprovação (Relator: Dep. Dr.
Rosinha); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. João Paulo Gomes da Silva).

17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 3.003-A, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 3.003-A, de 2003,
que aprova a solicitação de o Brasil fazer
a declaração prevista no artigo 22 da Con-
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venção das Nações Unidas contra a Tortu
ra e oultros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, reconhecen
do a competência do Comitê contra a Tor
tura palra receber e analisar denúncias de
violaçõ,es dos dispositivos da Convenção;
tendo p.arecer da Comissão de Constituição
e Justi~;:a e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
José.Mentor).

18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.111-A, DE 2004
(Da Comissão de Relações Exteriores

13 de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.111-A, de 2004,
que submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Constitutivo da
Organi;~açãoInternacional da Vinha e do Vi
nho (OIV), assinado pelo Brasil em Paris, em .
2001; tEmdo pareceres: da Comissão de De
senvolvimento Econômico, Indústria e Co
mércio~,pela aprovação (Relatora: Dep.Veda
Crusiu~s);e da Comissão de Constituição
e Justilfa e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relato,r: Dep. Mendes Ribeiro Filho).

19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.326-A, DE 2004
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Diiscussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº 1.326-A, de
2004, que aprova0 texto do Acordo sobre
Coopelração Cultural e Educacional entre
o Govl~rno da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Helêni
ca, cell~brado em Atenas, em 27 de março
de 2003; tendo pareceres: da Comissão
de Educação e Cultura, pela aprovação
(Relator: Dep. Bonifácio de Andrada); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. B,osco Costa).

20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.378-B, DE 2004
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.378-B, de 2004,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Llbano sobre
Cooperação no Campo doTurismo, celebra
do em 4 de dezembro de 2003, em Beirute;
tendo pareceres: da Comissão de Turismo
e Desporto, pela aprovação (Relator: Dep.
Ronaldo Vasconcellos); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
calegislativa (Relatora: Dep. Juíza Denise
Frossard)

21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.427-A, DE 2004
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.427-A, de 2004,
que aprova o texto do Memorando de En
tendimento entre os Governos da República
Federativa do Brasil e da República do Peru
sobre Cooperação em Matéria de Proteção e
Vigilância da Amazônia, assinado em Lima,
em 25 de agosto de 2003; tendo pareceres:
da Comissão da Amazõnia, Integração Na
cionale de Dese~volvimentoRegional, pela
aprovação (Relator: Dep. ;Nilson Mourão);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania,pelacônstitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Marcelo Ortiz).

.22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.627-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº 1.627-A,
de 2005, que aprova o texto do Acordo
de Cooperação, na .Área de Turismo en
tre o Governo da: República Federativa
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do Brasil e o Governo da República da
índia, celebrado em Nova Deli, em 25 de
janeiro de 2004; tendo pareceres: da Co
missão de Turismo e Desporto pela apro
vação (Relator: Dep. Cleuber Carneiro); e
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relato
ra: Dep. Edna Macedo).

23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.654-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº 1.654-A, de
2005, que aprova o texto do Acordo de Co
operação Educacional entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gover
no de Barbados, celebrado em Brasília, em
05 de outubro de 2004; tendo pareceres:
da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação (Relator: Dep. Lobbe Neto); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Dep.
Ademir Camilo).

24
PROJETO DE DC':::RETO LEGISLATIVO

Nº 1.655-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.655-A, de 2005,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino daTailândia sobre Co
operação Técnica em Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, celebrado em Brasília, em
16 de junho de 2004; tendo pareceres: da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela
aprovação (Relator: Dep. Francisco Turra);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Paulo Afonso).

25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.656-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.656-A, de 2005,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Honduras sobre
Isenção Parcial de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Tegucigalpa, em
12 de agosto de 2004; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relatora: Dep.
Sandra Rosado).

26
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.733-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº 1.733-A, de
2005, que aprova o texto do Acordo en
tre a República Federativa do Brasil e a
República do Líbano sobre Cooperação
Técnica e Procedimentos Sanitários e Fi
tossanitários, celebrado em Beirute, em 4
de dezembro de 2003; tendo pareceres: da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela
aprovação (Relator: Dep. Cezar Silvestri);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Dep. Cezar Schirmer).

27
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.734-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.734-A, de 2005,
que aprova o texto da Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Culturallmate
rial, celebrada em Paris, em 17 de outubro
de 2003; tendo pareceres: da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação (Rela
tor: Dep. Antenor Naspolini); da Comissão
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de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária (Relator: Dep. Ro
berto Brant); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidadl~, juridicidade e técnica legislativa
(Relatol': Dep. Sigmaringa Seixas).

28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.800-A, DE 2005
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.800-A, de 2005,
que aprova o texto do Acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América
para a Promoção da Segurança da Aviação,
assinado em Brasília, em 22 de março de
2004; tj~ndo pareceres: da Comissão de
Viação e Transportes, pela aprovação (Re
lator: Dep. Giacobo); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucional idade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Marcelo Ortiz).

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno)

Discussão
29

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.154-B, DE 2004

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo nº 1.154-B, de
2004, <1lue aprova o texto do Acordo de
Sede entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a Organização do Tratado
de Cooperação Amazônica (OTCA), cele
brado Elm Brasília, em 13 de dezembro de
2002; t,endo pareceres: da Comissão de
Finanç:as e Tributação, pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprova1ção (Relator: Dep. José Pimentel);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pe·la aprovação (Relator: Dep. Mau
rício Rands). EMENDA APRESENTADA
EM PLENÁRIO: Pendente de pareceres
das Comissões: de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 1º da
Constituição Federal)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5
Sessões (Ato da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI

Nº 6.272/05 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre
a Administração Tributária Federal; altera as Leis
nºs 10.593, de 6 dé dezembro de 2002, 10.683, de

i 28 de maio de 2003,8.212, de 24 de julho de 1991,
10.910, de 15 de julho de 2004, e a Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1Q de maio. de 1943; revoga dispositivos
das Leis nºs 8.212, de ?4 de julho de 1991, 9.317,
de 5 de dezembro de 1996 e 11.098, de 13 de ja
neiro de 2005, 10.593, pé6 de dezembro de 2002;
e dá outras providênCias.
SOBRESTA A PAUTA EM: 16-3-06 (46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 8-12~05

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11; DO RICD
INTERPOSiÇÃO DE F;lECURSO: art. 58, § 3º, combi
nado com o art. 132, § 2º, do RICO.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do
RICO: 5 Sessões

COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.771-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associaçãb Cultural de Heliodora - ACHÉ a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Heliodora, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.776-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
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Cultura de Tuneiras do Oeste a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tuneiras do
Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.801-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Empresa Rádio Clube
de Salvador Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média. na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.814-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto
riza a Associação Beneficente das Crianças Carentes
e Abandonadas de Bandeirantes a executar, pelo prazo
de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bandeirantes,
Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.8S6-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Panorama FM a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Panorama, Estado de São Paulo.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.863-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação de Integração Comunitária de
São João do Tigre a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João do Tigre, Estado
da Paraíba.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.87S-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga concessão à Rádio Nova FM Anastácio Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Anastácio. Estado do Mato Gros
sodo Sul.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.879-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Cultura de Brasília de Minas a

executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.883-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
Lagoanovense - ADESCOL a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa Nova.
Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.884-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto
riza o Instituto de Radiodifusão Comunitária de Pacujá
- Ceará a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pacujá. Estado do Ceará.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.911-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Jucurutu/RN a executar. pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Jucurutu, Estado do
Rio Grande do Norte.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.917-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Trans Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Itabuna, Estado
da Bahia.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.920-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Carapebus Livre
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.924-A/OS (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Niteroiense de Arte, Cidadania
e Comunicação POPGOIABA a executar, pelo prazo

"_. ---- ~_c.c
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de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSj~O: 14-12-05

Nº 1.927-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associa~(ão Comunitária dos Amigos de Jesus
- ACAJE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Urtaí, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSj~O: 14-12-05

Nº 1.928-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação E~ Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associal~ão Cultural de Penha a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Penha,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA sEssjlo: 14-12-05

Nº 1.931-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação El Informática) - Aprova o ato que auto
riza a Associação Comunitária Cultura e Educação de
Doverlândia a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Doverlândia, Estado de Goiás.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSj~O: 14-12-05

Nº 1.932-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação ie Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Rio
Una - "ARDRU" a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Valença, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSj~O: 14-12-05

Nº 1.934-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação te Inf6rmática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária The
saleia a executélr, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade do Gama, Distrito Federal.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.936..Al05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Rádio Comunitária Cidade Verão a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.945-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que outor
ga permissão à Fundação Cultural e Assistencial Água
Viva para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Macapá, Estado do Amapá.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 1.947-A/05 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co
municação e Informática) ..... Aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Bias
Fortes - MG a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade Bias Fortes, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº1.949-A/05 (Comissão ele Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação e' Movimento Comunitário Bene
ficente Cultural Cidade dos Sonhos a executar, pelo
prazo de:dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte
Alto, Estado de São Paulo..
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

. I

Nº1.953-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni~ação.~ Info~mática)- Aprova o ato que auto
riza a Associação Curaçaense Comunitária de Rádio e
Difusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividadé,serviçÔdé radiodifusão comunitária
na cidade de Ci:Jtaçá, E~tado da Bahia.
DECURSO: lªSE'SSÃd
ÚLTIMASESsAb: '14-12-05

PRbJEJOS DE LEI

Nº 5.318:'C/05 (TR'IBUNAL SUPERIOR DO TRABA
LHO) - Cria cargos efunçqes no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
DECURSO: 4ª SESSÃQ ,
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-06

Nº 4.070;"C/04 (IVAN PAIXAO) - Denomina o trecho
da BR 235 entre Aracaju ~ a divisa SElBA "Rodovia
Padre Pedro".
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Nº 5.180-B/05 (CELSO RUSSOMANNO) - Declara o
sociólogo Florestan Fernandes patrono da Sociologia
Brasileira
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05
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1.2 ÇOM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON·
TRARIOS (Art. 133, 00 RICO).

PROJETO DE LEI

Nº 5.638/05 (ALBERTO FRAGA) - Altera a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
-ART.164, § 1º, DO RICD.
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO 00 PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS 00 ART. 164, § 2º
E § 3º, 00 RICO).
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º, DO RICD.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 180/94 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
cumprimento do disposto no § 2º do art. 192 da Cons
tituição Federal.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE
DIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005

Dia 8, 5ª·feira

15:00 JOSÉ,EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
15:25 TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)

Dia 9, 6ª·feira

10:00 GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
10:25 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
10:50 MILTON CARDIAS (PTB - RS)
11:15 NAZARENO FONTELES (PT - PI)
11 :40 CORONEL ALVES (PL - AP)
12:05 JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)
12:30 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
12:55 TERE~INHA FERNANDES (PT - MA)
13:20 GASTA0 VIEIRA (PMDB - MA)

Dia 12, 2ª·feira

15:00 SANDRO MABEL (PL - GO)
15:25 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
15:50 ROB.ERTO MAGALHÃES (PFL - PE)
16:15 B. SA (PSB - PI)
16:40 ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
17:05 REMI TRINTA (PL - MA)
17:30 ANTENOR NASPOLlNI (PSDB - CE)
17:55 JORGE PINHEIRO (PL - DF)
18:20 ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)

Dia 13, 3ª·feira

15:00 PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB
-GO)
15:25 JOÃO BATISTA (PP - SP)

Dia 14, 4ª-feira

15:00 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)
15:25 POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)

Dia 15, 5ª-feira

15:00 ALEXANDRE SANTOS (PMDB - RJ)
15:25 JACKSON BARRETO (PTB - SE)

ORDEM 00 DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Te.ma: "Providências que estão sendo tomadas para
eVitar que a gripe aviária chegue ao Brasil".

Convidado: Deputado Saraiva Felipe - Ministro de Es
tado da Saúde Autores do Requerimento nº 397: Depu
tados Ronaldo Caiado. Zonta e Moacir Mlcheletto
LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 11 h30min

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
111/05 - dos Srs. Abelardo Lupion e outros - que "pro
põe que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci
mento e Desenvolvimento Rural averigúe o surgimento
de Febre Aftosa no Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI.
PARECER: pela implementação, nos termos do plano de
execução e metodologia de avaliação apresentado.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

Substitutivo (Art. 119, 1\ e §1º)

A~ PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RAO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.742/03 - Do Sr. Luis Carlos
Heinze - que "prorroga o prazo para que sejam rati
ficadas as concessões e alienações de terras feitas
pelos Estados em faixa de fronteira, e dá outras pro
vidências" (Apensado: PL nº 3105/2004)
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO.

PROJETO DE LEI Nº 4.621/04 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "garante o direito de livre plantio da cul-

---- ---------------------------........._-~-------'
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tura do fumo (Nicotiana tabacum) em todo o território
da Região Sul do país".
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DIE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃ,O: 09-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.176/05 - Do Sr. Carlos Souza
- que "cria o Programa de Financiamento de Geração
de Energia - Energer, para consumidores residenciais
e rurais localizados na Região Amazônica".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 9h30
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:
Tema: "Fontes emissoras de radiação eletromag

nética -- subsídios à apreciação do Projeto de Lei nº
2.576/2000" (RE'querimento nº 249/2005).

Convidadlos:ROBERTO PINTO MARTINS, Se
cretário de Telecomunicações do Ministério das Comu
nicações - MC .- GUILHERME FRANCO NETO, Co
ordenador geral deVigilância em Saúde Ambiental do
Ministério da Saúde- MS - EDILSON RIBEIRO DOS
SANTOS, Superintendente de Radiofreqüência e Fis
calização da Agênc:ia Nacional de Telecomunicações
- Anatel -SEB,~STIÃO SAHÃO JÚNIOR, Diretor de
Laboratórios e Infra-Estrutura de Redes do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
- CPqD - JOÃ,Q CARLOS RODRIGUES PERES,
Presidente da Associação Brasileira de Defesa dos
Moradores e Usuários. Intranqüilos com Equipamentos
de Telecomunicações·Celular - Abradecel.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Substitutivo (Art. 119,11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 595/03 - Da Sra. Perpétua Almei
da - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras
de radiodifusão transmitirem o programa oficial dos
Poderes da República", (Apensados: PL nº 4250/2004
e PL nº 5123/2005)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.

PROJETO DE LEI Nº 3.811/04 - Do Sr. Carlos Alber
to Leréia - que "estabelece regras para as empresas
que se utilizam de centrais de atendimento telefônico
de prefixo 0300 ou assemelhados no relacionamento
com o consumidor". (Apensados: PL nº 4155/2004,
PL nº 381212004, PL nº 4318/2004 (Apensado: PL nº
5533/2005), PL nº 4423/2004, PLnº 5853/2005 e PL
nº 5864/2005)
RELATOR: Deputado TAKAYAMA.

PROJETO DE LEI Nº 4.054/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Fixa prazo para que as operadoras de TV a
cabo, efetuem a interrupção do serviço quando solici
tadapelo usuário.''''
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
CIDADANIA

LOCAL: Plenário 01 do AnexoU
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

, A - Redação Final:

PROJETO DE LHNº 4.514/04 - Do Sr. Roberto Pes
soa e outros -(PL3365/2004) - que "dispõe sobre
a repaduaç~b de dívidas oriundas de operações de
crédito rural na área de atuação da Agência de De
sEmvolvimentodo Nordeste (ADENE), e dá outras
prdvidêndas".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
B .:... Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

, I

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº 4.559/04 - Do Poder Executi
v~ - (MSC nº nº 78212004) - que "cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Féderal~ edáoutras proviClê,ncias". (Apensados: PL nº
4958/2005 e PLnº5335/20P5)
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa a, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, das Emendas da Comissão de Finanças e Tri
butação, do PL nº 4958/2005 e do PL nº 5335/2005,
apensados, com substitutivo.
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 6"12-2005.
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ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 97/03
- Do Sr. Pastor Reinaldo - que "altera a redação do

Lido O parecer. A discussão será iniciada, por acordo, PROJETO DE LEI Nº 5.702/01 - Do Senado Federal
no dia 06/12/2005, em 1-12-2005. - EDISON LOBÃO - (PLS nº 635/1999) - que "esta-
Suspensa a discussão, por acordo, em 6-12-2005. belece instrumentos legais de prevenção e repressão

URGÊNCIA ART. 155 RICO à falsificação de obras de artes visuais e dá outras
providências".

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI COM- RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PLEMENTAR Nº 224/01 - que "dá nova redação ao PARECER: pela inconstitucionalidade.
§ 1º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 22 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos PROJETO DE LEI Nº 3.149/04 - Da Comissão de Ci-
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de ência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que
Participação dos Municípios". "estabelece percentual máximo de recursos destina-
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. dos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científi-
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo co e Tecnológico que pode ser aplicado na gestão de
d S d D seus programas".

o ena o, ep. Gonzaga Patriota (PSB-PE), pela RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE.
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
da Emenda do Senado. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.151/04 - Da Comissão de Ci
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática - que
"altera a Lei nº 9.994, de 4 de julho de 2000, com o
intuito de ampliar as fontes de recursos do Programa
de Desenvolvimento Científico do Setor Espacial".
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 3.445/04 - Do Sr. José Divino
- que "altera o art. 257 da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), dispondo sobre os recur
sos eleitorais".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa. com emenda, e, no mérito. pela rejei
ção.

PROJETO DE LEI Nº 4.474/04 - Do Sr. Sandes Júnior
- que "acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, dispondo sobre a transfe
rência voluntária de recursos em ano eleitoral".
RELATOR: Deputado RUBENS OTON!.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.291/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº nº 294/2005) - que "altera o art. 183 do
Decreto - Lei nº 1.001. de 21 de outubro de 1969, que
aprova o Código Penal Militar".
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, téc
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro
vação.

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.113/04
- Do Senado Federal - que "aprova a Programação
Monetária para o primeiro trimestre de 2004".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.275/04
- Do Senado Federal - que "aprova a Programação
Monetária para o segundo trimestre de 2004".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
4.476/94 - que "autoriza o Poder Executivo Federal a
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos,
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona"
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa da Emenda do Senado Federal.
Vista conjunta aos Deputados André de Paula e José
Eduardo Cardozo, em 16-3-2005.
O Deputado Osmar Serraglio apresentou voto em se
parado em 13-6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.937/96 - Do Senado Federal
- Pedro Simon - (PLS nº 264/1995) - que "altera a
redação da alínea "e" do artigo 38 da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão. em 17-8-2005.
Concedido prazo ao relator. nos termos do art. 57, in
ciso XI. do Regimento Interno, em 30-8-2005.

____________----c ........ .#_···
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§ 2º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto, Mendes Ri
beiro Filho e Roberto Magalhães, em 1-11-2005.
Adiada a discussão em virtude da ausência do relator,
em 1-12-2005.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 395/05
- Do Sr. Vander Loubet e outros - que "dispõe sobre
a contribuição d9 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 24-11-2005.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 398/05
- Do Sr. Roberto Freire e outros - que "altera a reda
ção do art. 87 da Constituição Federal, para determinar
a suspensão do Ministro de Estado de suas funções
pelo prazo de 180 dias e estabelecer critérios de sua
escolha".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela admissibilidade.
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 8-11
2005.
Discussão iniciada, em 8-11-2005.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 450/05
- Da Sra. Laura Carneiro e outros - que "dá nova reda- I

ção ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL- I

GH.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 455/05
- Do Sr. Moreira Franco e outros ~ que "dá nova reda- '
ção ao § 1º art. 37 da Constituição Federal". (Apensa
do: PEC 458/2005)
RELATORA: DE~putada MARIA LÚCIA CARDOSO.
PARECER: pela admissibilidade desta, com emendas,
e da PEC 458/~~005, apensada, com emendas.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Colbert
Martins, Fernando Coruja, José Divino e Sandra Ro
sado, em 17-11-2005.
Discussão iniciada, em 17-11-2005.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 2.838/89 - que "dá nova redação a dispositivos da
Lei nº 3.857, 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 cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Substitutivo do Senado.

PROJETO DE LEI Nº 715/95 - Da Sra. Teima de Souza
-que "acrescenta artigo à Lei nº7.716, de 05 de janeiro
de 1989, que define crimes resultantes de preconcei
tos de raça ou de cor". (Apensados: PL nº 1026/1995
e PL nº 1477/2003)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legi~lativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº
1026/1995 e,doPL nº 1477/2003, apensados.
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo
Léitão e Reginaldo Germano, em 18-10-2005.
(Avulso Nº 900)

PROJETODE LEI Nº 3.372/97 - Da Sra. Marinha Rau
pp - qlje "concede passe livre às pessoas portadoras
de deficiência física e aos idosos no sistema de trans
porte públic9 coleti'vo intermuniCipal". (Apensados: PL
nº 1970/2003ePLnº3B02/209-;l)
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativadeste; com substitutivo, e dos apen
sados,PL nº 1970/2003, com substitutivo, e PL nº
3802/2004, com em19nda..
Vistaªb Deputado Luiz·Ecluardo Greenhalgh, em 16
8-20'05.··

PROJETO DE LEI Nº 1.663/99 - Do Sr. Enio Bacci
- que "proíbeaJabricação,comercialização e utiliza
ção,e~:todoQTerritôrio Nacional , de redes de pesca,
comma:lha ,inferiora Ó5'~.

RELA1GR: d>eputadó BOSCO COSTA.
PARE'ÇER: ,pelà constitucionalidade, juridicidade e
técnicaJegislátiya, C'Orl1 emenda. I
Vista a6 Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 16-6
2005.
O DeputadoMárcelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 21-6-2005..
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI. do Re.gimento Interno, em 30-6-2005.
Suspensa a discussão por acordo, em 24-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 - Do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrece parágrafo ao art. 92 do Códi
go Penal".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fernan
do Coruja, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan e Vicente Arruda,
em 31-3-2005.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Nº 4.610/01 - que "dispõe sobre a linguagem inclusiva
na legislàção e documentos oficiais".
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do
Senado, Dep. Iriny Lopes (PT-ES), pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado:

PROJETO DE LEI Nº 5.546/01 - dos Srs. Nilmário Mi
randa e Nelson Pellegrino - que "estabelece medidas
de prevenção e regras para a persecução penal das
práticas delituosas previstas na Lei nº 9.455, de 07 de
abril de 1997, e dá outras providências". (Apensado:
PL nº 5233/2005)
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da
Emenda da Comissão de Educação e Cultura e do PL
nº 5233/2005, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 38/03 - Do Sr. Wasny de Roure
- que "dispõe sobre a paralisação de serviços de te
lecomunicações da polícia federal, polícia rodoviária
federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polí
cias militares, corpos de bombeiros militares, hospitais
públicos e postos de saúde públicos".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito,
pela rejeição deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 149/03 - Do Sr. Alberto Fraga
- que "altera o Decreto -lei nº 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, tipificando o crime de
terrorismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e
Robson Tuma, em 27-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 269/03 - Do Sr. Roberto Maga
lhães - que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
Assistenciários e disciplina o processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen
das.

PROJETO DE LEI Nº 1.206/03 - Do Sr. Julio Lopes
- que "altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996 - Código de Propriedade Industrial".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.
Vista ao Deputado Rubinelli, em 19-5-2005.
O Deputado Maurício Rands apresentou voto em se
parado em 30-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.430/03 - Do Sr. Carlos Edu
ardo Cadoca - que "altera a redação do art. 10 da Lei
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.629/03 - Do Sr. Jutahy Junior
- que "altera a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954,
que dispõe sobre corrupção de menores"
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.
Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 10
11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 - Do Sr. Leonardo Pic
ciani - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do Decre
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 - Código de
Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 - Lei
de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 - Lei de
Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de
Computador" .
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 20-10
2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.182/04 - Da Sra. Ann Pontes
- que "altera a Lei nº 10.054, de 07 de dezembro de
2000, para estabelecer a obrigatoriedade da identifi
cação criminal do indiciado ou acusado pela prática
do crime de estelionato".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

_________~ m=,.,..-......~~"_!</f:',-



Dezembro de 200!; DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59879

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro
vação.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz
Eduardo Greenhalgh, em 29-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.966/04 - Da Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar fatos
relacionados à pirataria de produtos industrializados
e sonegação fiscal. - que "modifica a Lei nº 9.609, de
1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programa de computador".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro
vação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissõ'9s:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 - Do Senado Federal
- Jefferson PerEls - (PLS nº 233/1996) - que "altera
o art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
- Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União
- para determinar a obrigatoriedade da realização de
concurso público por entidade estranha ao órgão da
Administração Pública cujos cargos serão objeto des
se concurso".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs
titutivoda Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, com subemenda.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Darci Co
elho e Paulo Afonso, em 17-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 197/99- Do Senado Federal
- Pedro Simon .- (PLS nº 126/1998) - que "dá nova
redação ao art. !52 da Lei nº R 171., de 17 de janeiro de
1991, que dispôe 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 Dl'. Ro
sinha, em 1-11-:2005.

PROJETO DE L.EI Nº 2.661/00 - Do Senado Federal
- Eduardo Supliicy - (PLS nº 66/1999) - que "institui
a.linhaoficial de pobreza e estabelece que o Governo
Federal deverá definir metas de progressiva erradica
ção dâ pobreza e diminuição das desigualdades so
cioeconômicas, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Seguridade Social e Família.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal
gh, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, em 7-7-2004.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 18-11-2004.
Discussão iniciada, em 7-7-2004.

PROJETO DE LEI Nº 5.908/01 - Do Senado Federal
- MARINA SILVA - que "dispõe sobre o fornecimento
de transporte, alimentação e pousada, pelo Sistema
Único deSaúde (SUS), aos pacientes cujo tratamento
se realizar fora de seu domicílio, em atendimento aos
preceitos da lei nº R080,de 19de setembro de 1990
(Lei orgânica da Saúde)". (Apensados: PL nº 6625/2002
e PL nº 1485/2003)
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS.
PARE.CER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL hº 6625/2002 e do PL
nº 1485/2003, apensados.
Lido o P?recer. Suspensa a discussão em virtude do
início da Ordem do Dia do Plénário, em 06/1212005.

PROJETO DE LEI N~ 7.077/02 - Do Senado Federal
-' MOREIRA MENDES -'- (PLS nº 77/2002) - que
"acrescenta0 Título VII-Aao Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.. e dá outras providências".
8ELATOR: DepwtadO LUIZ COUTO.
PARECE'R: pela constitucionalidade, juridicidade e
tecnicalegislat'iya,deste,e pela a.nti-regimentalidade
das emel1d<3.s ,de nºs 1 a 4 apresentadas nesta Co
~issão. '

Vista c()njunta aos, Deputados Bosco Costa, Inaldo
~eitão, José E~uardó!Cardozo, Roberto Magalhães e
Vicente Arruda, em 14-9"2004.
Ós Deputa.dos Paestaridim, Roberto Magalhães e
Pauló Magalhães aprese~ta.ram votos em separado.
Discussão iniciada, em 1:4-9~2004.

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 -Do Poder Executivo
-- (MSt:; nº nº 962/2002) - que "disciplina o uso de
assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de
certificação".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos
termos do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, com emendas; e
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação das emendas apresenta-
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das nesta Comissão de nºs 1, com subemenda, 2, com
subemenda, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12.
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9
2005.
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 15-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.644/04 - Do Senado Federal
- Cesar Borges - (PLS nº 230/2003) - que "altera os
arts. 75 e 76 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro
de 1966, para regular o prazo de admissão temporária
de embarcação estrangeira".
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 6-12-2005.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.446/96 - Do Sr. Celso Russo
manno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue das mães e das crianças, para fins de iden
tificação".
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 23
11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.813/97 - Do Sr. João Pizzolatti
- que "altera o artigo 262 da Lei nº 5.869,11 de janeiro
de 1973, que "Institui o Código de Processo Civil''''.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/97 - Do Sr. Geddel Viei
ra Lima - que "acrescenta parágrafo ao art. 495 da
Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
cesso Civil". (Apensados: PL nº 3965/1997 e PL nº
4311/1998)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste
e do PL nº 3965/1997, apensado; e pela constituciona
lidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL nº 4311/1998, apensado.
Vista ao Deputado Bosco Costa, em 24-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.996/97 - Da Sra. Teima de
Souza - que "cria nas programações da Radiobrás
espaço institucional para o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher e ONG's".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da emen
da apresentada na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.

PROJETO DE LEI Nº 3.001/00 - Do Sr. Paulo Octávio
- que "altera os arts. 1º, 6º, 7º e 10 da Lei nº 8.025,
de 12 de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação
de imóveis residenciais de propriedade da União, e
dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados
no Distrito Federal, e dá outras providências"". (Apen
sado: PL nº 3472/2000)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, da Emenda e
do Substitutivo aprovados pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, com subemenda,
e do PL nº 3.472/2000, apensado.
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 11
12-2003.
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento
do Deputado Luciano Zica, em 4-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 - Do Sr. Dr. Hélio - que
"obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamentos
com sua denominação genérica". (Apensados: PL nº
3333/2000, PL nº 3385/2000 e PL nº 4104/2001)
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, com substitutivo, do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família, do PL
nº 3333/2000, com emenda, do PL nº 3385/2000 e do
PL nº 4104/2001 , apensados.
Vista conjunta aos Deputados Ademir Camilo, José
Eduardo Cardozo, Mendes Ribeiro Filho e Nelson
Pellegrino, em 18-5-2005. O Deputado Ademir Camilo
apresentou declaração de voto, em 30--6-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.544/00 - Do Sr. Djalma Paes
- que "estabelece a obrigação do uso de etiquetas de
orientação sobre a prevenção do câncer de próstata
na roupas íntimas masculinas fabricadas ou comer
cializadas no Brasil". (Apensados: PL nº 3864/2000 e
PL nº 4571/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do PL nº
3864/2000 e do PL nº 4571/2001, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 4.049/01 - Do Sr. Léo Alcânta
ra - que "acrescenta inciso ao §2º do art. 3º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e, no mérito, pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 4.075/01 - Do Sr. Henrique Fon
tana - que "altera o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde"".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 4.318/01 - Do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "alltera o art. 97 do Decreto-Lei nº 2848,
de 1940 (Código Penal), modificando as condições
de aplicação da medida de segurança". (Apensado:
PL nº 5813/200"1)
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL nº 5813/2001, apensado, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Eduardo Cardozo, em 20-4-2005.

PROJETO DE L.EI 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 pElqueno porte com recursos do Fundo
de Amparo ao lrabalhador - FAT".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, das Emendas da Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Ç9mércio e
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 - Do Sr. OsmarSerraglio
- que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
para dispor sobre a Carteira Nacional dei. Habilitação
das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus".
RELATOR:.Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, jur.iditidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 26-10-2004.
Discussão iniciélda, em 26-10-2004.

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 - Do Sr. Pedro Fernan
des - que "altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de '
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica
e dá outras providências". (Apensados: PL nº 599/2003
e PL nº 1415/2(03)
RELATOR:Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL nº 599/200~~ e do PL nº 1415/2003, apensados,
com substitutivo.
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento do
Deputado José Eduardo Cardozo, em 15-9-2004.
Adia.da a votação por falta de quorum, em 26-10
2004.

PROJETO DE LEI Nº 7.458/02 - dos Srs. Eni Voltolini
e Leodegar Tiscoski - que ""Altera o inciso 11 do art.
282 e acrescenta o art. 1.211 -D à Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.''''
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade,juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 49/03 - Do Sr. Alceu Collares
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando as conces
sionárias de serviço público a prestarem atendimento
não automatiiadogratuito aos usuários".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnipa legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Trabalho, de·Administração e Serviço Público,
com subemenda.
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25-10-2005.

PROJETO DE LEI Nº 72/03 - Do Sr. Dimas Ramalho
-que "dá nova redação ao artigo 1Oº da Lei do Man
dad6 de Segurança (Lei nº 1.533, de 31 de dezembro
de 1951 );(3, dá outras provid,ências".
RELATOR:Deputadd OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pelaconstitucionalidade, juridicidade, téc
nica,legislativa e,nomérito, pela aprovação, com subs
tituti\i'o. .
Vlstácol')junta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo
Leitão, .JÓsé EduardoCardozo e Vicente Arruda, em
30~3'-2005.
S'uspensa a discussão, por acordo, para o dia 30-11
2()05, em 24-11~2005.
Discussão iniciada, em 30~3-2005.

PROJETO DE LEI Nº 143/d3 -Do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina 'a captação de recursos financeiros
para projetos ambientais e dá outras providências".
RELATOR: DeputadoCOLBEFH MARTINS.
PAR'ECÊR: pela cbnstituCIonalitlade, juridicidade e
técnica legislativa deste'e. das Emendas nºs 1, 2 e 3
adotkdas pela Pbmissã6de Defesa do Consumidor e
pela int:dnstitucion~lidadee injul'idicidade da Emen
da de nº 4.
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Vicente
Arruda, em 31-8-2005.
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa
rado em ·19-1 0~20(j5.

Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 29-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 416/03 - Do Sr. Carlos Mota - que
"altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Sérgio Miranda, em 3-6-2004.
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa
rado em 24-6-2005.
Adiada a votação por falta de quorum, em 17-3
2005.

PROJETO DE LEI Nº 429/03 - Do Sr. Paes Landim
- que "acrescenta parágrafos 3º, 4º e 5º ao art. 652
da Lei nº 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil)".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 709/03 - Da Sra. Perpétua Almei
da - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição
de obras de artistas nacionais em prédios públicos da
União, de suas autarquias e fundações públicas".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 911/03 - Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "acrescenta dispositivo ao art. 105 do
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equi
pamentos obrigatórios dos veículos".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com Emenda.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Luiz Couto
e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 5-5-2004.

PROJETO DE LEI Nº 1.068/03 - Do Sr. Beto Albuquer
que - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a criação do
Sistema Permanente de Planejamento de Transporte
- SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6º e 8º da Lei
nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002".
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda; da Emenda
da Comissão de Viação e Transportes e das Emen
das da Comissão de Finanças e Tributação, com su
bemendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.281/03 - Do Sr. Inaldo Leitão
- que "dispõe sobre assistência em processos de in
teresse da Administração Pública ".
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela
aprovação.
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,
em 24-5-2005.

O Deputado Luciano Zica apresentou voto em sepa
rado em 1-9-2005.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in
ciso XI, do Regimento Interno, em 24-8-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.299/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que "modifica dispositivo da Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 23-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.343/03 - Do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "acrescenta o § 2º ao art. 541, do Código
de Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - com o objetivo de estabelecer requisitos para
o conhecimento do recurso especial, transformando o
parágrafo único em § 1º".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Darci Co
elho e Mendes Ribeiro Filho, em 27-10-2005.
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa
rado em 10-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 - Do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo 82,
da Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil)". (Apensado: PL nº 1371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº
1371/2003. apensado.
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa
rado em 14-10-2004.
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 9-6-2004.

PROJETO DE LEI Nº 1.523/03 - Do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera a Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Im
probidade Administrativa)".
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.564/03 - Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "altera a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro
de 1999, dispondo sobre a prescrição de medicamen
tos pela denominação genérica nos serviços de saúde
não financiados pelo Sistema Único de Saúde e sobre
as penalidades aos infratores".

, ~ .A _

-------~~.~
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RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, da Emenda apresentada nesta
Comissão e da Emenda da Comissão de Seguridade
Social e Família, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.285/03- Do Sr. Sandes Júnior
- que "dispõe sobre a organização de brigadas de in
cêndio voluntárias".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Celso Russomarlno (PP-SP), pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda.
Vista ao Deputado lrialdo Leitão, em 12-5-2005.
O Deputado Mal/ceio Ortiz apresentou voto em sepa
rado em 5-7-2005.
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 9-8-2005.
Concedido praz() ao relator, nos termos do art. 57, XI,
do Regimentolrlterno, em 22-9-2005.
Discussão iniciada, em 12-5-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.368/03 - dos Srs. Cezar Silves
trie Beto Albuquerque - que "inclui no Anexo da Lei nº
5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especifica".
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Ivan Ranzolin, em 10-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 2.654/03 - Da Sra. Maria do Ro
sário - que "dis~)õe sobre a alteração da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e da Lei nº 10.406, de 1Ode janeiro de
2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o direito da
criança e do adolescente a não serem submetidos a
qualquer forma de punição corpóral, mediante a adoção
de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação
de quaisquer prc>pósitos, ainda que pedagógicos, edá
outras providências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, nomérito, pela aprovação, com emen
das.

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.

PROJETO DE LEI Nº 3.480/04 - Da Sra. Ann Pontes
- que "regula o ambiente de trabalho nas fábricas de
carvão vegetal".
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, com
substitutivo.
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 23-11-2005.
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado
em 29-11-2005.
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator, em 30-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 3.762/04 - Do Sr. Carlos Abicalil
- que "define o acórdão de Tribunal de Contas como
título executivo extrajudicial".
RELATOR: Deputado JOSÉPIMENTEL.
PARECER: constitucionalida.de, injuridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 3.779/04 - Do Sr. Tarcisio Zim
mermanh - que "dispõe sobre a gratuidade na apre
sentação da Declaração Anual de Isento".
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributa~ão.

PROJETO DE LEI N~ 4.031/04 - Da Sra. Luci Choi
nacki - que "altera dispositivos da Lei nº 10.696, de 2
de julho de 2003".
RELATOR: Qeputado'LUCIANO ZICA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica le:gislativa, co:in substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.575/04 - Da Sra. Celcita Pi
nheiro - ,quê "determina que as ações de responsa
bilit:Jadepor danos morais e patrimoniais causados a
gruposraciais~ ét~icose religiosos possam ser objeto
de ação civil pública".
R6,LATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA.
PARECER: pela'constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislati\la.e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjuntaabsDeputados Almir Moura, Jefferson
CaJnpos .e Luiz Albertd, em 13-9-2005.
Suspensa a discussão por acordo, em 21-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.918/05 - Do Sr. Fernando Co
ruja - que "determina0 envio de cópia da sentença
penal ao ofendido, ou, na sua ausência, ao seu côn
juge, descendentes ou ascendentes".
RELATOI1: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
Adiada a discussão por acordo, em 24-8-2005.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 5.627/05 - Da Sra. Laura Carneiro
- que "altera o art. 852-A. da Consolidação das Leis do
Trabalho para aumentar o valor do limite máximo das
causas submetidas ao procedimento sumaríssimo".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.

Substitutivo (Art. 119, " e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 3.933/04 - Do Sr. Nilson Pinto
- que "inclui a pesca industrial nas atividades vincula
das ao setor rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 7.495/02 - Do Sr. Cabo Júlio
- que "determina que a internação de menores infra
tores seja efetuada nas proximidades do domicílio de
seus pais ou responsáveis"
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 4.469/04 - Do Sr. Paulo Gou
vêa - que "acrescenta Capítulo 111, à Lei nº 9.807, de
1999, que estabelece normas para a organização e
manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e testemunhas ameaçadas". (Apensado: PL
nº 4793/2005)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.

PROJETO DE LEI Nº 5.047/05 - Do Sr. Gustavo Fruet
- que "dispõe sobre a instrução preliminar nas infra
ções penais que especifica".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.

PROJETO DE LEI Nº 5.441/05 - Do Sr. Roberto Ma
galhães - que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de :1969 - Código de Processo
Penal Militar". (Apensado: PL nº 5442/2005)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.

PROJETO DE LEI Nº 5.650105- Do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que "acrescenta parágrafos aos artigos 430 e

443, Código de Processo Penal Militar - Decreto-Lei
nº 1.002, de 21 de outubro de 1969".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEINº 3.073/00 - Do Senado Federal- José
Eduardo Dutra - (PLS nº 597/1999) - que "dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos e materiais neces
sários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capi
lar aos portadores de diabetes inscritos em programas de
educação para diabéticos". (Apensados: PL nº 6321/2002,
PL nº 533/2003, PL nº 5664/2001 e PL nº 3522/2004)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI Nº 3.685/00 - Do Sr. José Carlos
Martinez - que "altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, que "estatui normas reguladoras do trabalho rural
e dá outras providências", instituindo o condomínio de
empregadores rurais e o contrato coletivo de safra".
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 - Do Sr. Hermes Par
cianello - que "dispõe sobre as atividades de Movi
mentação de Mercadorias em gerar'. (Apensados: PL
nº 4073/2004, PL nº 4367/2004 e PL nº 5689/2005)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.451/01 - Da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento
e promoção no trabalho e aos postos de comando no
serviço público".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 345/03 - Do Senado Federal
- que "regulamenta o § 7º do art. 37 da Constituição
Federal, para estabelecer os requisitos e as restrições
aos ocupantes dos cargos públicos que especifica,
considerados facilitadores de acesso a informações
privilegiadas no âmbito da Administração Pública Fe
deral". (Apensados: PL nº 3736/2000 (Apensados: PL
nº 4456/2001 e PL nº 465/2003) e PL nº 2585/2003)
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.

PROJETO DE LEI Nº 1.847/03 - Do Sr. Rubens Otoni
- que "institui o Programa Nacional de Apoio aos Pro
dutos Nativos do Cerrado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.

PROJETO DE LEI Nº 4.512/04 - Do Sr. Vicentinho
- que "institui Programa de Alimentação para os Tra
balhadores Rurais".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.

PROJETO DE LEI Nº 4.735/04 - Do Poder Executivo
- (MSC nº nº 876/2004) - que "dá nova redação ao art.
836 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452. d~ 1º de maio de 1943".
RELATOR: Deputado MAURICIO RANDS.

PROJETO DE LEI Nº 5.183/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "obriga as empresas concessionárias dos
serviços de distribuição de água e energia elétrica a

-------~-,-_._'._----------------,
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incluírem, em suas faturas mensais, mensagens de
esclarecimento sobre racionalização de consumo"
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

PROJETO DE LEI Nº 5.191/05 - Do Sr. Moacir Miche
letto - que "da nova redação ao artigo 96 da Lei Nº
4.504 (Estatuto da Terra) de 30 de novembro de 1964".
(Apensado: PL nº 5656/2005)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.

PROJETO DE LEI Nº 5.196/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "introduz alteração no artigo 396 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT'.
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE L.EI Nº 5.415/05 - Da Sra. Edna Mace
do - que "altera a redação do inciso VII, do art. 6º, da
Lei nº 10.826, de 2003, autorirzando o porte de arma
para os Oficiais de Justiça".
RELATOR: Deputado .INALDO LEITÃO.

PROJETO DE LEI Nº 5.499/05 - Do Senado Federal
- Lúcia Vânia - (PLS nº 456/2003) - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de' 1989, que dispõe sobre o apoio às pesso
as portadoras de deficiência, para tornar disponível a
equoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

PROJETO DE LEI Nº 5519/05- Do Sr. Zé Geraldo-que
"acrescente-se dispositivo aoart. 2º da Lei nº 7.679, de
23 de novembro de .1988" para· tratar da antecedência
mínima para a publicação dos atos normativos do órgão
competente, nos pel'íodós de proibição da pesca".
RELATOR: Depütado WAGNER LAGO.

PROJETO DE LJEI Nº 5.821/05 - Do Poder Executivo
- que "altera OSI limites originais do Parque Nacional
de Jericoacoara, situado nos Municípios de Jijoca de
Jericoacoara e Cruz, no Estado do Ceará, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.

Sub!;titutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da AnálisE! da Constitucionalidade e Juridici
dada {art. 54, I}:
PROJETO DE LEI Nº 4.226/98 - Do Sr. Enio Bacci
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no·
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.350/02 - Do Sr. Tilden Santia
go - que "define a Guarda Compartilhada". (Apensado:
PL nº 6315/2002)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.

PROJETO DE LEI Nº 2.724/03 - Do Sr. Jefferson Cam
pos - que "dispõe sobre a veiculação de mensagens
educativas nas faturas de cobrança e na correspon
dência de órgãos da Administração Pública Federal e
de empresas concessionárias de serviços públicos".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3.142/04 - Da Sra. Laura Carnei
ro - que "assegura à mulher, na condição de chefe de
família, o direito de aquisição de terras públicas".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-12-05

SubstitUtivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
dee Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 - Do Senado Federal
- César Borges - (PLS nº 458/2003) - que "altera o
caput doart. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), dilatando o prazo para
o requerimento do inventário e da partilha". (Apensa
dos: PL nº 3373/1997 (Apensado: PL nº 2881/2000) e
PL nº 6061/2005)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

COMISSÃO ,DE DEFESA DO CONSUMIDOR

LOCAL: Anexo 11 - Plenário n9 8
HORÁRiO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO'DE MEiO AMBIENTE E DESENVOLVI
MENTO SUSTENTÁVEL

A - Audiência Pública:
PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA

Temas: COMERCIALIZAÇÃO EM SUPERMERCA
DOS BRASILEIROS, SEM A DEVIDA ROTULAGEM,
DE ÓLEOS COMESTíVEIS DAS MARCAS SOVA E
L1ZA CONrENbb SOJATRANSGÊNICA
LEI DE BIOSSEGUHANÇA

Autores:. (CMADS) Députados João Alfredo e Fernando
Gabeira - Requerimento nº 147/2005 (CDC) Deputada
Selma Schohs - Requerimento nº 392/2005
Expositores: Gabrlela Couto. Gerente de Campanhas
de Engenharia Genética do Greenpeace, representando
o Diretor-Executivo Frank Guggenheim - Andiara Braga
Maranhão, Coordenadora Substituta de Supervisão
e Controle do DPDC - Departamento de Proteção
e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça,
representando o Ministro Márcio Thomaz Bastos
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- Hoeck Áureo de Souza Miranda, Assessor da
Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, representando o
Diretor-Presidente Dirceu Raposo de Mello - Rubens
Nodari, Gerente de Projeto de Recursos Genéticos do
Ministério do Meio Ambiente, representando a Ministra
Marina Silva - Léo F. Bick, Diretor Técnico, e Lireny
Aparecida GuaraJdo Gonçalves, Consultora Científica,
representantes da Abia - Associação Brasileira das
Indústrias Alimentícias - Fábio Trigueirinho, Secretário
Geral da Abiove - Associação Brasileira das Indústrias
de Óleos Vegetais, representando o Presidente Carlo
Lovatelli - Representante do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Aurélio Virgílio Veiga
Rios, Coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal- Sezifredo Paz,
Coordenador-Executivo do Idec - Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Substitutivo (Art. 119," e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.509/05 - Do Sr. Henrique Afon
so - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei no
9.472. de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LOCAL: Plenário nº 3
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO

A - Outros Eventos: 9ª REUNIÃO DO GRUPO DE
TRABALHO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO P/ DEBA
TER AS RESOLUÇÕES DO TRANSPORTE AQUA
VIÁRIO E AS SOLUÇÕES PARA OS GARGALOS
QUE IMPEDEM O DESENVOLVIMENTO DO SETOR
- Dep. NELSON MARQUEZELLI- Coordenador, Dep.
REINALDO BETÃO - Dep. FRANCISCO APPIO, Dep.
RICARDO IZAR e Dep. VITORASSI- Data: 08/12/2005
Horário: 10h Local: Plenário 03, Anexo II
Convidados: ALBINO SILVA TRAMUJAS, Gerente
Comercial da De Paula Contadores Associados 
ALCEU M. M. SOUZA, Subsecretário da Secretaria de

Energia, da Indústria Naval e do Petróleo, do Governo
do Estado do Rio de Janeiro - ALEXANDRE CALDAS,
Diretor Presidente do Porto do Forno, em Arraial do
Cabo - ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA,
Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do
Rio de Janeiro - ALUíSIO DE SOUZA SOBREIRA,
Presidente da Câmara Brasileira de Contêineres e
Transporte Multimodal - CBC - ANTONIO BADIH
CHEHIN, Superintendente da Hidrovia do Rio Paraná
- AHRANA - ANTONIO CARLOS DE ANDRADA
TOVAR, Gerente do Departamento de Logística e
Transporte do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES - ANTÔNIO CARLOS
SOARES LIMA, Diretor-Presidente da Companhia
Docas do Rio de Janeiro - ANTÔNIO RUBENS
COSTA DE LARA, Diretor-Presidente da Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETESB,
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Governo
do Estado de São Paulo - ARNE RICHARD JOHNNY
BENGTSSON, Vice-Presidente do Conselho Diretor
do Centro Nacional de Navegação Transatlântica 
CNNT -AUGUSTO GALVÃO ROGÉRIO DE SOUZA,
Superintendente de Portos da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários - ANTAQ - AUGUSTO
Luís DAS CHAGAS, Analista de Comércio Exterior
da Secretaria do Desenvolvimento da Produção, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior-. BRUNO BATISTA DE B. MARTINS, Diretor
Executivo da Confederação Nacional do Transporte 
CNT - .CARLOS ALBERTO WANDERLEY NÓBREGA,
Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ - CARLOS EBNER, Diretor do
Departamento de Desenvolvimento de Negócios de
Logística da Companhia Vale do Rio Doce - CARLOS
EDUARDO MACEDO, Coordenador-Geral das Indústrias
de Transporte Aéreo, Aeroespacial e Naval do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
CARLOS FILIPE RIZZO, Diretor do Sindicato Nacional
da Indústria de Construção Naval- SINAVAL - CARLOS
LEÃO, Diretor da Hidrovias Transportes e Logística Uda
- CARLOS NEVES, Assessor da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins
- FNTTAA - CLÁUDIO ALBERTO EIDELCHTEIN,
Assessor Jurídico/Institucional do Centro Nacional
de Navegação Transatlântica - CNNT - CLÁUDIO
ROBERTO FERNANDES DECOURT, Vice-Presidente
Executivo do Sindicato Nacional das Empresas de
Navegação Marítima - SYNDARMA - EDMUNDO
PAES DE BARROS MERCER, Presidente do Conselho
Deliberativo da Associação Brasileira dos Terminais
Portuários - ABTP - FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA
SILVA, Secretário da Secretaria de Comércio, Construção
Naval, Porto e Energia, do Município de Angra dos Reis,
Estado do Rio de Janeiro - GLEN GORDON FINDLAV,
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Presidente da Fl~deração Nacional das Agências de
Navegação Marítima - FENAMAR - ISAURA FRAGA,
Presidente da Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente _. FEEMA, da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, do Governo
do Estado do R:io de Janeiro - IVAN MARCELO
NEVES, representante do SAPÊ, do Município de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro - JAIME HERZOG,
Assessor Especial da Secretaria Executiva da Câmara
de Comércio Exterior - CAMEX, do MDIC - JOÃO
CARLOS CARDOSO DE CAMPOS, Primeiro Suplente
da Comissão Nacional de Segurança Pública nos
Portos, Terminais e Vias Navegáveis - CONPORTOS
- JOSÉ AUGUSTO DUARTE, Gerente Comercial da
Bandeirantes Dragagem - JOSÉ CARLOS MELLO
REGO, Diretor-Presidente da Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP - JOSÉ DI BELLA,
Superintendente de Logística da COSIPAR Siderurgia
JOSÉ GUIMARAES BARREIROS, Diretor da Hidrovias
Estudos & ProjetósUda,- JOSÉ RIBAM~R MIRANDA,
Vice-Presidente Executivo da Associaçãó Nacional dos
Usuários do Transporte de Carga - ANUT - JOSÉ
VITOR MAMEDE:, Especialista de Projetos de Logística
da Federação d;3.slndústrias do Estado de São Paulo
- FIESP - JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO,
Administração da Hidrovia do Tocantins e Araguaia 
AHITAR- JOVEILINO DE GOMES PIRES, Coordenador
de Logística Integrada da Associação de Comércio
Exterior do Brasil- AEB -JUAREZ FFjEITAS, Preside.hte
do Instituto Brasiléiro de DireitoAdministrativo -IBDA
- LUiZANTÔNlbVEIGA MESduITA, Diretor de
Suprimentos e L.ogísticada Fosfértil- LUIZ CARLOS
DA COSTA MON7fEIRO, Presidehte âa COSIPAH
Siderurgia - LUIZ FEUPPEKUNZ JÚNIOR, Diret<x
de Licehciamento e Qualidade Arnbiental do Instituto
Brasileiro do Meio ;l\mbiente e dos Recúrsos Naturais
RenováVeis -IE3:AMA, do Ministéri6dOMeioAmbiehte
- LUIZ FERNANDO SANTOS REIS, Presidente
do Sindicato NacionaJ da Indústria ~a Óonstruç~o
Pesada - SINICON - MARAFLORALOTTICI KRAHL,
Coordenadora-Geral. de Segmenta.çáb, doMinisté~io
do Turismo - MA8CELO.CArJ1,A.RGO, Assessor
Parlamentar da F,IESP -MARGELO FELGADE
CARVALHO, Gere~tedeVigilânciaSanitáriade Portos
da Agência Naciotilalde VignânciaSanitária·~ANVISA
MARCOS MACI,ADO SOARES, Secretário Executivo
da FENAVEGA ereprésentantê da Confederação
Nacional do Tralnsporte - CNT - MÃRIOALBERTO
C. DE CAMARGO,Presidenteda Câmara SetoriaLde
Comércio Exterior da Associação Comercial e Indústrial
de Foz dolguaçu-AGIF1- MÁRIO MÃRCIODACOSTA
LEMOS, Secretário da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano, do Município de Angra dos
Reis, Estado dolRiáde Janeiro - MAURíCIO MUNIZDE

BARRETO CARVALHO, Subchefe-Adjunto da Subchefia
de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da
Presidência da República - METON SOARES JUNIOR,
Vice-Presidente de Transporte Aquaviário, Ferroviário
e Aéreo da Confederação Nacional do Transporte
- CNT - MILTON FERREIRA TITO, Diretor Executivo
do Sindicato das Agências de Navegação Marítima
e Atividades Afins do Rio de Janeiro - SINDARIO
- OCTAVIO LUIS BERTACIN, Diretor Presidente da
DRAGAPORT ENGENHARIA Ltda. - PAULO DE
TARSO CARNEIRO, Diretor do Departamento de
Programas de Transportes Aquaviários do Ministério
dos Transportes - PAULO HENRIQUE KUHN,
Coordenador-Geral de Legislação e Jurisprudência
da Consultoria Jurídica, do Ministério dos Transportes
- PAULO RICARDO SANTOS NUNES, Gerência-Geral
de Portos, Aeroportos e Fronteiras - GGPAF - PAULO
SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS, Secretário-Executivo do
Ministério dos Transportes - REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO DAS CiDADES-REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -RICARDO LEITE
GOULART PONZI, Presidente da Federação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins
- FNTTAA - RICARDO SUDAIHA, Diretor-Presidente
da Bandeirantes Dragagem e ConstruÇão - ROBERT
CYRILHIGGIN, Diretor-Executivo do Centro Nacional
de NavegaçãoTrarisatlântica - cNNT ~ ROBERTO
TIMÓTHEO DA COSTA, Diretor deCrédit6 do Banco
Nacional de Desenvolvimento Ecdnômico e Social
- 8NDES - ROBERTO ZITELMANN DE OLIVA,
Presidente da INTERMARíTIMA Terminais Ltda. 
RONAL~O LÃZAFlO MEDINA, Coordenador-Geral de
Administração Adw:iheira da ReGeitaFeaeral- COANA
- SEBASTIÃO CJXRNEIRO',l\sse~s~rParlal1Jentar
da·Agência Nacional de Trar:lsportesAqoaviários 
ANTAa -,,-. SÉRGIOi SAL0MÃG;! Presidente Executivo
daAsspciação Brasileirados Te~mina:isde Gontêneires
de Uso Público -.A8RATEC"': SEVER'INO,(LMEIDA
FILHO,!Presidente da Confedera~ãoNacionaldos
Traba'lhadores em Transportes Ma~ítirnos, Aéreos e
Fluviais - GONTTMAF-\lICE~ALMiRAN1EMARCOS
MARTINSTORRES,'I:)itetor deP&rtos e'C?stas do
Cbmandoda:~'a~inha- VITOÂINO Luís DOMENECH
RODR'IGUEZ, DiretordeFinan~as ePlariejamento da
Córripanhia Q·ocasdo Rio de Janeiro -'-'- WALM:IR DE
CASTRO BRAGA, Diretor da Associação Brasileira
dos TerminaisPortuários - AB1'P -WILEN MANTELI,
Diretor-Presidente da AssoCiação Brasiléira dos
Terminais Portuários-'- ABTP.
Pauta: Apresentação de sugestões à. "Lei de Dragagem";
Apresêntaçáodaplanilha de custos relativa ao serviço
de dragagem no mercado brasileiro; Sugestões, ao
Coordenador do Grupo de Trabalhb, sobre os temas
para discussão na audiência pública com a Ministra-
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Chefe da Casa Civil, srª Dilma Rousseff; Indicação dos
membros representativos do grupo setorial presentes
à audiência pública com a Ministra-Chefe da Casa
Civil, srª Dilma Rousseff; Modificações sugeridas às
resoluções da ANTAQ; e Assuntos gerais.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.035/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece sanções administrativas a hiper
mercados, supermercados e congêneres que reali
zem a comercialização de produtos nas condições
que especifica.""
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 - Do Sr. Nazareno
Fonteles - que "altera a redação do artigo 40, caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, com a finalidade de reduzir o prazo de vigência
da patente".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.226/95 - Do Sr. Hermes Par
cianello - que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências" e a Lei nº 4.591, de 16 de de
zembro de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias". nos dis
positivos que menciona". (Apensados: PL nº 332/2003,
PL nº 1640/1996, PL nº 1733/2003, PL nº 1940/1996
e PL nº 4365/2004)

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI Nº 5.892/05 - Do Sr. João Mendes
de Jesus - que '10rna obrigatória a construção de es
colas de ensino pré-escolar, de ensino fundamental e
de praça de esportes, em conjuntos habitacionais com
mais de 400 (quatrocentas) unidades, financiadas pelos
programas habitacionais do Governo Federal".
RELATOR: Deputado VITORASSI.

PROJETO DE LEI Nº 6.001/05 - Do Sr. Fernando Co
ruja - que "dá nova redação ao parágrafo único do art.
2º. da Lei nº 4.771. de 15 de setembro de 1965, que
institui o novo Código Florestal, suprimindo o trecho
"respeitados os princípios e limites a que se refere este
artigo", (parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803. de
18 de julho de 1989)".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO.

PROJETO DE LEI Nº 6.058/05 - Do Sr. Ivo José - que
"dispõe sobre incentivos para construção da casa
própria".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS.

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 - Do Senado Federal
- Marcelo Crivella - (PLS nº 421/2003) - que "altera o
§ 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil, para restringir o poder de disposi
ção dos proprietários de abrigos para veículos, ressal
vado o disposto em convenção de condomínio".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.739/03 - Do Sr. Sérgio Miran
da - que "inclui o art. 40 - A na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, para disciplinar as licitações para aqui
sição em separado de equipamentos de informática e
os respectivos sistemas operacionais e aplicativos".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.

PROJETO DE LEI Nº 4.111/04 - Do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Cabeleireiros
e Barbeiros".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

PROJETO DE LEI Nº 5.290/05 - Do Poder Executi
vo - (MSC nº nº 293/2005) - que "autoriza o Poder
Executivo a efetuar doação à República do Paraguai,
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no valor de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais)".
RELATOR: Deputado VIGNATII.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 4.745/05 - Do Poder Executivo
- (MSC nº nº 23/2005) - que "dispõe sobre o ensino
na Aeronáutica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSJ~O: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise! da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 3.399/04 - Do Sr. Zarattini - que
""Fixa o valor da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
- como limite para os encargos financeiros inciden
tes nas operaçôes de financiamento celebrada sob o
amparo de fontes e programas previstos pela Política
Nacional de Crédito Rural"".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.

PROJETO DE LEI Nº 3.534/04 - Do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "dispõe sobre a profissão de Pesquisa
dor de Mercado, Opinião e Mídia, regula seu exercício,
cria e organiza os Conselhos Federal e Regionais e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN.

PROJETO DE LEI Nº 4.174/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre o custeio de máquinas agrícolas
ao Pequeno Produtor Rural familiar, pelo Poder Exe
cutivo e dá outras providências". (Apensados: PL nº
4623/2004, PL nº 5070/2005 e PL nº 5265/2005)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 - Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "redefine as garantias e simpli
fica os requisitos para acesso a financiamentos do
FINAME Agrícola".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA.

PROJETO DE LEI Nº 6.184/05 - Do Sr. Neuton Lima
- que "concede a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados para os veículos destinados ao trans
porte escolar, mediante alteração na Lei nº 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, nas condições que estabelece".
(Apensados: PL nº 6215/2005 e PL nº 6224/2005)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 - Do Sr. Edson Duarte
- que "dispõe sobre a proibição da derrubada do um
buzeiro em todo país, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LOCAL: Anexo 11 ...;. Plenário nº 8
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A - Audiência Pública: PROGRAMAÇÃO PROVI
SÓRIA
Temas: COMERCIALIZAÇÃO EM SUPERMERCADOS
BRASILEIROS, SEM A DEVIDA ROTULAGEM, DE
ÓLEOS COMESTíVEIS DAS MARCAS SOVA E
L1ZA CONTENDO SOJA JRANSGÊNICA LEI DE
BIOSSEGURANÇA
Autores: (CMADS) Deputados João Alfredo e Fernando
Gabeira - Requerimento nº 147/2005 (COe) Deputada
SelmaSchons - Requerimento nº 39212005
Expositores: Gabriela Couto, Gerente de
Campanhas de Eng~nhariaGenética do Greenpeace,
representando o Diretor-Executivo Frank Guggenheim
-Andiara BragaMaranhão,:,Coordenadora Substituta
de Supervisão e'Contrble do DPDC - Departamento
de Proteção e Defesa do ctonsumidor do Ministério
da Justiça, representando b Ministro Márcio Thomaz
Bastos - HoeckAÚreode Souza Miranda, Assessor
da Gerência-Geral de ~Iim~ntos da Anvisa - Agência
Nacional de Vigilância Sc:lnitária, representando o

I., ,11

Diretor-Presidente Dirceu Raposo de Mello - Rubens
Nodari, .Gerente déProjet~ de Recursos Genéticos
do Ministério do Meio Ambiente, representando
a Ministra Marina Silval- Léo F. Bick, Diretor
Técnico, e LirenyAparecida Guaraldo Gonçalves,
Consultora Científica, re~resentantesda Abia 
Associação Brasileira da~ Indústrias Alimentícias
- Fábio Trigueirinho, Secretario-Geral da Abiove
- Associação Brasileira das Indústrias de Óleos
Vegetais, representando o presidente Carlo Lovatelli
- Representante do Mihistério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimentp - Aurélio Virgílio Veiga
Rios, Coordenador da 3ª Ç;âmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público Federal- Sezifredo
Paz, Coordenador-ExecUtivo do Idec - Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.921/02 - Do Sr. João Magno
- que "proíbe o proprietário de imóvel rural que não
cumpre as exigências legais referentes à reserva flo
restaI legal de receber recursos públicos".
RELATOR: Deputado WELLlNGTON FAGUNDES.

PROJETO DE LEI Nº 2.833/03 - Do Sr. Hamilton Casara
- que "dispõe sobre a utilização de áreas de várzeas e
de preservação permanente na Amazõnia Legal".
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.549/04 - Do Sr. Inácio Arruda
- que "institui o Programa Nacional de Combate e Pre
venção à Desertificação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.123/05 - Do Sr. Francisco Ap
pio - que "Altera o Artigo 28 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse
e comercialização de armas de fogo e munição, sobre
o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes
e dá providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 - Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 258/05 Da Sra. Maninha - que
"requer a realização de Audiência Pública para debater
a questão do Lixo Hospitalar no Distrito Federal".

REQUERIMENTO Nº 260105 Do Sr. Eduardo Barbosa
- que "requer adiamento da realização do Seminário
"Populações com necessidades específicas: Ações
Estratégicas na saúde, para o próximo ano e a re
alização de Audiência Pública em 14/12/05 sobre o
mesmo tema".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.478/04 - Do Sr. Enio Bacci - que
"acresce parágrafo único ao artigo 243 da Lei nº 8.069
de 13 de julho de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.835/04 - Do Senado Federal
- Paulo Paim - (PLS nº 297/2003) - que "altera a re
dação dos arts. 60 e 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVA
LHO.
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.414/91 - DELCINO TAVARES
- que "dispõe sobre indicação de composição química
no rótulo ou embalagem de produtos alimentícios in
dustrializados". (Apensado: PL nº 2093/2003)
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2093/2003,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 428103 - Do Sr. Paes Landim
- (PL 247/2003) - que "dispõe sobre trabalho sem
vínculo empregatício e a contribuição previdenciária
sobre ele incidente".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 507/03 - Do Sr. Almir Moura
- que "altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
acrescentando § 69 ao art. 30, a fim de modificar a
sistemática de recolhimento das contribuições previ
denciárias a cargo da empresa".
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela rejeição.

--------~----q'"-------------------
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PROJETO DE LEI Nº 528/03 - Do Sr. Carlos Nader
- que ''''Acrescenta o parágrafo único ao art. 169 do
Decreto - Lei n" 5.452, de 1º de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.""
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 6-7-2005.

PROJETO DE LEI Nº 916/03 - Do Sr. Eduardo Cunha
- que "dispõe sobre a disponibilização do percentual
de 1% de alíquota do IPI e do IR para aplicação em
programas de alimentação para a população carente
e/ou desempregados no País".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se
parado em 9-11-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.008/03 - Da Sra. Angela Gua
dagnin - que "considera a neoplasia maligna de pele
como doença relacionada ao trabalho".
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.097/03 - Do Sr. Bernardo Aris
ton - que "obriga o.s restaurantes e similares a regis
trarem o valor calórico e a informação nutricional dos
alimentos à venda em cardápios e dá outras providen
cias". (Apensados: PL nº 1790/2003, PL nº 1939/2003,
PL nº 2604/200~r(Apensado: PL nº 4234/2004), PL nº
2714/2003 e PL nº 4257/2004)
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 1790/2003,
do PL nº 1939/:2b03, do PL nº 2604/2003, do PL nº
2714/2003, do PL nº 4234/2004, e do PL nº 4257/2004,
apensados.

PRdJETO DE LEI Nº 1.123/03 - Do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe que toda escola de ensino fundamental
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo
noaudiologia". (Apensado: PL nº 3155/2004)
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 3155/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.128/03 - Do Sr. Carlos Abicalil
- que '·'Dispõe sobre a criação do Programa Nacional
de Saúde Vocal do professor da Rede Pública de En
sino e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.185/03 - Do Sr. José Ivo Sartori
- que "dispõe sobre o cancelamento de débitos previ
denciários (cota patronal) das Associações de Pais e
Amigos de Excepcionais - APAEs".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.

PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.316/03 - Do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre Atestado de Saúde". (Apen
sado: PL nº 1714/2003)
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 1714/2003,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 - Do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promo
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências".
RELATOR:Deputado MANATO.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Amauri Gasques, em 14-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 1.871/03 - Do Sr. Antonio Car
los Biscaia - que "acrescenta parágrafos ao artigo 120
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências". (Apensados: PL nº 1894/2003,
PL nº 2382/2003, PL nº 27d5/2003, PL nº 2799/2003
e PLnº302212004)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição do PLnº 1894/2003, do PL nº 2382/2003,
do PL nº 270512003, do PLnº 2799/2003, e do PL nº
3022/200l1-; apensados.

PROJETO' DE LEI Nº 2.418/03 - Do Sr. Pauderney
AvelinO-que "altera dispositivo da Lei nº 10.741, de
1ºde outubro de 2()O3, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso, ~. da 0utrasprovidências·'.
RELATORA:Deputada ANGELA GUADAGNIN.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETODE·LEINº 2.592/03 - Do Sr. Max Rosen
manh-""que ~'alteraa Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, pata dispor sobre a cooperação institucional entre
a Agêncià NaciOnal de Vigilância Sanitária e institui
ções de ensino uniVersitário e de pesquisa mantidas
peIoPodérPúblico":, '
REU\TOR: Deputadb JORGE ALBERTO.
PARE:CER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.254/04 - Do Sr. Geraldo Re
sende - que "acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.278/04 - Do Sr. Silas Câmara
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento
em hospital do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado ASSIS MIGUEL DO COUTO.
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PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.339/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que "altera a Lei nº 6.009, de 1973, para dispor so
bre o repasse de parte da receita arrecadada com a
cobrança de tarifa de embarque nos aeroportos para
fundo destinado a custear as despesas do Sistema
Único de Saúde - SUS com deslocamento aéreo de
pacientes que necessitem de tratamento fora de seu
domicílio".
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA.
PARECER: pela aprovação. com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 3.776/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Institui o Programa de Atendimento Geriátrico
nos hospitais da rede pública e dá outras providências.""
(Apensado: PL nº 3987/2004)
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 3987/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.175/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece a obrigatoriedade de constar placa
de advertência sobre o uso inadequado de anabolizan
te para a saúde dos humanos nas dependências de
academia de ginástica, "sport center", "fitness", clube
esportivo ou similar, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.191/04 - Do Sr. Wladimir Cos
ta - que "dispõe sobre o atendimento educacional
especializado em classes hospitalares e por meio de
atendimento pedagógico domiciliar". (Apensado: PL
nº 4610/2004)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL nº 4610/2004, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Angela Guadagnin e
Eduardo Barbosa, em 21-9-2005.

PROJETO DE LEI Nº 4.210/04 - Do Sr. Dr. Heleno 
que "institui programa visando a criação de Centros de
Referência para o tratamento gratuito dos portadores
de Esclerose Múltipla, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANATO.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.226/04 - Do Sr. Milton Cardias
- que "modifica a redação do artigo 245 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990". (Apensado: PL nº 4494/2004)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA.
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 4494/2004,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 - Do Sr. Celso Russo
manno - que "altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro

de 1985, que "institui salário adicional para os empre
gados no setor de energia elétrica. em condições de
periculosidade", para tornar obrigatório o seguro contra
acidentes pessoais".
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.482/04 - Do Sr. Enio Bacci
- que "estabelece normas para fiscalização de poços
artesianos e dá outras providências". (Apensado: PL
nº 4483/2004)
RELATORA: Deputada ZEUNDA NOVAES.
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4483/2004,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.664/04 - Do Sr. Antonio Cam
braia - que "proíbe a venda de álcool etílico 96 o GL
no País".
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.881/05 - Do Sr. Pastor Francis
co Olímpio - que "estabelece medidas de prevenção
à tortura e da outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.374/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que '·'Dispõe sobre o acolhimento aos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS - que necessitam de
tratamento em local diverso de seu domicílio.""
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS.
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.384/05 - Do Sr. Eduardo Barbo
sa - que "dispõe sobre a caracterização de símbolo que
permita a identificação de pessoas com ostomia".
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 - Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "altera a Lei nº 8.989, de 1995,
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de automóveis para utilização no transpor
te autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física, nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.397/05 - Do Sr. Ivo José - que
"acrescenta a Seção VI-A ao Capítulo I do Título 111 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para proteger
trabalhadores em atividades sob radiação solar".
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RELATORA: Deputada MANINHA.
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.522/05 - Do Sr. André de Paula
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da
transmissão vertical do HIV".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.222/05 - Do Senado Federal
- Patrícia Saboya Gomes - (PLS nº 314/2004) - 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 interna
cional".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

Sub!!ôtitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.328/03 - Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "institui o alojamento conjunto para aleitamento
materno nos hospitais, maternidades, clínicas, bancos
de leite e dá oulras providências".
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇAL
VES.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSj~O: 12-12-05

Projeltos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.447/04 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispensa, do pagamento de passagens de
transportes interestadual, para mulheres grávidas, nas
condições em que estabelece.""
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE L.EI Nº 3.683/04 - Do Sr. Leonardo Mat
tos "- que "dispôe sobre o controle da população de
animais domésticos e dá outras providências". (Apen
sado: PL nº 4118/2004)
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 5.334/05 - Do Sr. José Roberto
Arruda - que ""Fixa o limite máximo de chumbo per
mitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso
infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá
outras providências.''''
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI Nº 5.748/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
e as indústrias, que utilizam ou manipulam produtos
tóxicos ou nocivos à saúde, disponibilizarem para seus
funcionários instalações sanitárias com local para ba
nho, e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO GONÇAL
VES.

PROJETO DE LEI Nº 5.897/05 - Do Sr. Bismarck
Maia - que "dispõe sobre o parcelamento de débitos
dos municípios junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 5.907/05 - dos Srs. Elimar Máxi
mo Damasceno e Pastor Reinaldo - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de as empresas de planos de saúde
assegurarem a cobertura de procedimentos para a re
versão de esterilização cirúrgica",
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 5.914/05 - Do Sr. Gilberto Nas
cimento - que "limita a veiculação de imagens estere
otipadas de nudez na programação e nas inserções
publicitárias emteleVisão".
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI.

PROJETO DE L'EI Nº 5.934/05 - Do Sr. Marcelo Tei
xeira - que "estabelece a gratuidade do fornecimento
de passaporte a qUem s!'J declarar pobre na forma da
lei e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 5.938/05 - Do Sr. Henrique Afonso
- que "dispõe sobrereenibolso de despesas incorridas
por portadores de hipertensão arterial e diabetes melli
tus para a compra de pr0dutos "diet" e "light"".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO.

PROJETO DE LEI Nº 5.971/05 - Do Senado Federal
- Iris de Araújo- (PLS nº 101/2003) - que "altera o
art. 36 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e cor
relatos, para proibir a captação de receitas contendo
prescrições magistrais e oficinais por outros estabe
lecimentos de comércio de medicamentos que não as
farmácias e vedar a intermediação de outros estabe
lecimentos".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.980/05 - Do Sr. Carlos Nader
que ''''Cria o Programa de Geração de Empregos a por
tadores de deficiências e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 5.988/05 - Do Sr. Pastor Rei
naldo - que "altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro
de 2000, que dispõe sobre a prioridade de marcação
de consultas para responsáveis por portadores de ne
cessidades especiais".
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 5.993/05 - Do Senado Federal
Ademir Andrade - (PLS nº 126/2002) - que "altera a
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para permitir
a retirada, pelo Sistema Único de Saúde, de órgãos e
tecidos de doadores que se encontrem em instituições
hospitalares não-autorizadas a realizar transplantes".
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO GONÇAL
VES.

PROJETO DE LEI Nº 6.000/05 - Do Sr. Fernando
Coruja - que "proíbe a associação de substâncias
psicoativas e outras usadas em medicamentos para
emagrecer".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO.

PROJETO DE LEI Nº 6.015/05 - Do Sr. Beta Albuquer
que - que "institui o Fundo Nacional do Idoso e autori
za deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos
Municipais. Estaduais e Nacional do Idoso".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO.

PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 - Do Sr. José Mentor
- que "dispõe sobre o exercício da profissão de Podó
logo e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVA
LHO.

PROJETO DE LEI Nº 6.043/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre ações de prevenção à gravidez
precoce e de atendimento à adolescente grávida".
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 6.077/05 - Do Sr. Sandes Júnior
- que "acrescenta art. 128-A à Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991 , para isentar de custas demandas judi
ciais relativas a benefícios previdenciários".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 6.084/05 - Do Sr. Fernando de
Fabinho - que "dispõe sobre isenção de contribuições
sociais federais incidentes sobre medicamentos".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.093/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a criação de Programa de Pre-

venção e Combate ao Câncer de Próstata e dá outras
providências.""
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

PROJETO DE LEI Nº 6.108/05 - Do Sr. Orlando Des
consi - que "acrescenta artigo à Lei nº 9.506, de 30
de outubro de 1997, que "extingue o Instituto de Pre
vidência dos Congressistas - IPC, e dá outras provi
dências.""
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.113/05 - Do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de
1977, para dispor sobre a remuneração do estágio do
estudante de medicina".
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS.

PROJETO DE LEI Nº 6.125/05 - Do Sr. João Mendes
de Jesus - que "dispõe sobre o acompanhamento de
paciente, criança ou idoso, durante internação hos
pitalar, bem como o direito de o acompanhante ter
acesso à refeição custeada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS)".
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.127/05 - Do Sr. João Batista
- que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, com o intuito de permitir ao empregado au
sentar-se do serviço para doação de tecidos. órgãos
e partes do corpo".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEI Nº 6.139/05- Do Sr. Medeiros-que
"altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
acrescentar-lhe dispositivo prevendo a aposentadoria
compartilhada".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LE I Nº 6.140/05 - Do Sr. Medeiros - que
"dá nova redação ao art. 40 da Lei nº 8.213. de 24 de
julho de 1991, para permitir o pagamento do abono
anual em duas parcelas aos segurados e dependentes
do Regime Geral de Previdência Social".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS.

PROJETO DE LEI Nº 6.148/05 - Do Sr. Vander Loubet
- que "torna obrigatória a presença de profissionais
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explo
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao
uso do público".
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.183/05 - Da Sra. Laura Car
neiro - que "institui a Lista de Remédios Essenciais
à Preservação da Vida dos Idosos e dá outras provi
dências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
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PROJETO DE LEI Nº 6.188/05 - Do Sr. Ivan Ranzolin
- que "altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências, para
extinguir o fator previdenciário".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN.

PROJETO DE LEI Nº 6.190/05 - Do Sr. Orlando Des
consi - que "dá nova redação ao§ 6º do art. 2º da Lei
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para dispor sobre o
reajuste dos benefícios do Programa Bolsa-Famíília".
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.191/05 - Do Sr. Reinaldo Be
tão - que "obriga a União a reproduzir a Constituição
Federal no Sistema Braile, a fim de torná-Ia acessível
aos portadores de deficiência visual".
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES.

PROJETO DE LEI Nº 6.195/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação
de atendimento de primeiros socorros nas rodovias
federais de todo o Território Nacional".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI.

PROJETO DE LEil Nº 6.197/05 - Do Sr.Dr. Heleno
- que "incluir, no Teste do Pezinho, o diagnóstico da
Deficiênciada Biotinidase em todas as Unidades Neo
natais pertencent~s ou conveniadas ao Sistema Único
de Saúde (SUS)".
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E: SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 9-12-2005)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 4.564/04 - SUPERIOR TRIBU
NAL DE JUSTiÇA - (OF 1192/2004) - que "dispõe
sobre a criação de cargos no quadro de pessoal do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE.

PROJETO DE LEI Nº 5.819/05 - Do Supremo Tri
bunal Federal _. que "dispõe sobre as atividades de
apoio ao Conselho Nacional de Justiça e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SEssi~o: 09-12-05

Substitutivo (Art. 119, " e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.165/04 - Do Sr. Costa Ferreira
- que "altera o Art. 899 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, que dispõe sobre garantia do ju ízo para
fins recursais". (Apensado: PL nº 4734/2004)
RELATORA: Deputada VANESSAGRAZZIOTIN.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.539/03 - Do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "acrescenta parágrafo 3º ao
art.74 do Código Brasileiro de Trânsito - Lei nº 9.503,
de 23 setembro de 1997".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

PROJETO DE LEI Nº 3.661104 - Do Sr. Luiz Carlos
Santos - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.899, de 29
de junho de. 1994, obrigando a sua divulgação".
RELATOR: Deputado CHICO DÂ PRINCESA.

PROJETO DE LEI Nº 5.930/05 - Do Sr. Paulo Bauer
- que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "Institui o Código de Tnlnsito Brasileiro"".
RELATOR: Deputado GIACOBO.

PROJETO DE LEI Nº 5.957/05 - Da Sra. Perpétua
Almeida - que ;'alteradispositivo da Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre placas de veículos oficiais, e obriga a
identificação exterha dos veículos a serviço da admi
nistração pública federal".
ReLATOR: Deputado ARY KARA.

PROJETO DE LEI' Nº 6.010/05 - Do Sr. João Caldas
- que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei nº
9.503, de 1997, que institui a Código de Trânsito Bra
sileiro, para incluir, entre os equipamentos obrigatórios
dos veículos, dispositivo de acionamento automático
dos faróis".
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 6.070105 - Do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o Inciso 111 do art. 162 da Lei nº



59896 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO.

PROJETO DE LEI Nº 6.115/05 - Da Sra. Thelma de
Oliveira - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997 - Código Brasileiro de Trânsito - para
determinar que o valor para renovação do Exame de
Aptição Física e Mental será proporcional ao tempo
de duração da validade".
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.

PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 - Do Sr. Gonzaga Pa
triota - que "acrescenta parágrafo único ao art. 21 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui
o Código de Trânsito Brasileiro", para definir a com
petência do órgão executivo rodoviário da União, em
termos de fiscalização de trânsito".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.

PROJETO DE LEI Nº 6.158/05 - Do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre uso do cinto de segurança em
transportes coletivos publico ou privado e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCELLO SIQUEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 6.186/05 - Do Sr. Geraldo Resen
de - que "denomina Rodovia Federal Apolônio de Car
valho a BR-262 - trecho Campo Grande / Corumbá".
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR.

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR 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 FE
DERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-A, 105-A,

111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:7ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-05

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 358/05
- Do Senado Federal - que "altera dispositivos dos
arts. 21,22,29,48,93,95,96,98,102,103-8,104,
105,107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128,
129, 130-A e 134 da Constituição Federal, acrescenta

os arts. 97-A, 105-A, 111-B e 116-A, e dá outras pro
vidências". (Apensado: PEC 377/2005)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 457-A, DE 2005, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA CONSTI

TUiÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE
IDADE PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓ

RIA DO SERVIDOR PÚBLICO EM GERAL,
E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS".

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-05

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 457/05
- Do Senado Federal- Pedro Simon - (PEC 42/2003)
- que "altera o art. 40 da Constituição Federal, relativo
ao limite de idade para a aposentadoria compulsória
do servidor público em geral, e acrescenta dispositivo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
(Apensado: PEC 5/2003 (Apensados: PEC 103/2003
e PEC 436/2005))
RELATOR: Deputado JOÃO CASTELO.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI
TUiÇÃO Nº 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITU-

CIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE INSTITUIR
O FUNDO PARA A REVITALlZAÇÃO HIDROAM
BIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-

VEL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO"

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e Votação do Parecer do Relator.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 524/02
- Do Senado Federal- ANTONIO CARLOS VALADA
RES - (PEC 27/2001) - que "acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de
instituir o Fundo para a Revitalização Hidroambiental e



Dezembro de 200!:; DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 59897

o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco" .
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO.
PARECER: pela aprovação desta, na forma do Subs

titutivo.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PBOPOSTA DE EMENDA À CONSTI

TUiÇÃO Nº 536-A, DE 1997, QUE "MODIFICA
O ARTIGO 60 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONS
TITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (ESTABELECEN

DO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN
TAL E DE VAL.ORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE

MODO A QUE SEJA ATINGIDO O VALOR MíNIMO
POR ALUNO DEFINIDO NACIONALMENTE E NÃO

HAJA BEDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE

FOI PRATICADO ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE
1997, EM CJl~DA MUNiCípIO, ESTADO OU DF,

ALTERANDO Jl.. NOVA CONSTITUiÇÃO FEDERAL).

LOCAL: Plenário 14, do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

FtEUNIÃO ORDINÁRIA

Continuação da discussão e votação do Parecer.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 536/97
- Do Sr. Valdemar Costa Neto - que "modifica o arti
go 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias". (Apensados: PEC 312/2000, PEC 190/2003,
PEC 216/2003 (Apensados: PEC 247/2004 e PEC
415/2005), PEC 105/2003 (Apensado: PEC 160/2003)
e PEC 415/2001)
RELATORA: DE~putada IARA BERNARDI.
PARECER: Pamcer da Relatora, pela aprovação das
PECs nºs 536, de 1997, 216, de 2003, 247, de 2004
e 415, de 2005, pela aprovação e admissibilidade das
Emendas nºs 3,.5,6,8, 12, 19,21 e 24, e pela aprova
ção parcial e admissibilidade das Emendas nºs 1. 2, 20
e 33, na forma do Substitutivo, com complementação
de voto, e rejei\(ão das PECs nºs 312, de 2000, 415,
de 2001, 105, 160 e 190, de 2003, pela admissibilida
de e rejeição das Emendas nºs 4,7,9,10,11,13,14,
15,16,17, 18, :~2, 23, 27,28,29,30,31,32,34 e 35,
e pela prejudicialidade da Emenda nº 25. A Emenda
nº 26 é insubsistente, por não ter obtido o número ne
cessário de assinaturas.

Vista conjunta aos Deputados Antenor Naspolini, Edu
ardo Cunha, Lobbe Neto, Maurício Quintella Lessa e
Professora Raquel Teixeira, em 1-12-2005.
Discussão desta proposição pelos Deputados Paulo
Rubem Santiago, Carlos Abicalil, Ivan Valente, Júlio
César e Eduardo Barbosa, em 29-11-2005.
Discussão desta proposição pelos Deputados Lobbe
Neto, Antenor Naspolini, Maria do Rosário e Gastão
Vieira, em 30-11-2005.
Discussão desta proposição pelos Deputados Luiz
Carreira. Rogério Teófilo, Luíza Erundina e Alice Por
tugal, em 30-11-2005.
Discussão destaproposição pelos Deputados Maurício
Quintella Lessa, Severiano Alves e Eduardo Cunha,
em 1-12-2005.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES

CRIMINOSAS DO TRÁFICO DE ARMAS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRI0:10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A- Audiência Pública:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Ex-Diretor da Divisão
de Fiscalização de Armas e Explosivos/RJ; CLAUDIO
FONTES - vulgo COROA, apontado como intermedi
ário de tráfico dearmásentre policiais da DFAElRJ e
traficantes, conforme investigação da operação JAVA;
NERY HOMERO ROSSI- com indícios de envolvimento
comquEldrilha de policiais/RJ no tráfico de armas; e
RAUL LUIZ DIEFENBACH - Coronel da Reserva
da BógadaMilitar do Rio Qrande do Sul, dono da
OualityTreinamentosEspecializados Uda, para prestar
esclarecimentbssobre fatos relacionados com a
apr~~nsão de ~proximadamente3.000 cartuchos de
calibre 40 na operaçâolPERÓ (CHUMBO GROSSO
111).

B --Requerimentos:

REQUERIMENTO N~ 173/05 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "solicita seja reconvocado, na qualidade de
testemunha (intimado), o senhorTestemunha "Z", para
prestar depoimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito".

REOUERIMENTO Nº 174/05 Do Sr. Pompeo de Mattos
- que "solicita seja convocado, na qualidade de teste
munha (intimado), o senhor Jair dos Santos Rodrigues,
para prestar depoimento a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito".

REQUERIMENTO Nº 175/05 Do Sr. Francisco Appio
- que "requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e te-
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lefônico do Senhor ADRIEL JOSÉTAPARO, por haver
indícios de sua pessoa no tráfico ilícito de armas".

REQUERIMENTO Nº 176/05 Do Sr. Neucimar Fraga
- que "requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e te
lefônico do Senhor NEI MACHADO, por haver indícios
de sua pessoa no tráfico ilícito de armas".

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo"
Horário: 14h30
PAUTA

A - Relatórios
PROJETO DE LEI Nº 14/2005-CN, que "abre ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 54.504.650,00 (cinqüenta e quatro milhões, qui
nhentos e quatro mil, seiscentos e cinqüenta reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen
tária vigente.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
Foram apresentadas 75 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 23/2005-CN que "abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fa
zenda, crédito especial no valor de R$ 1.431.743,00
(um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos
e quarenta e três reais), para o fim que especifica".
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
Foram apresentadas 6 emendas
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 24/2005-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
16.374.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta
e quatro mil reais), para reforço de dotações constan
tes da Lei Orçamentária:'
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
Foram apresentadas 28 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 25/2005-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito es
pecial no valor global de R$ 10.898.000,00 (dez mi
lhões. oitocentos e noventa e oito mil reais), para os
fins que especifica".
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.

Foram apresentadas 64 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 37/2005-CN. que "abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar
no valor de R$ 55.072.347,00 (cinqüenta e cinco mi
lhões, setenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete
reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente."
RELATOR: Senador SÉRGIO GUERRA.
Foi apresentada 01 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 39/2005-CN, que "abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans
portes, crédito especial no valor de R$ 6.500.000,00
(seis milhões e quinhentos mil reais), para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
Foram apresentadas 14 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 46/2005-CN, que "abre ao Orça
mento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal,
Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União,
crédito especial no valor global de R$ 22.488.235,00
(vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito
mil e duzentos e trinta e cinco reais), para os fins que
especifica".
RELATOR: Senador ROMEU TUMA.
Foram apresentadas 17 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 47/2005-CN, que "abre aos Or
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento, crédito suplementar no valor global de R$
88.192.142,00 (oitenta e oito milhões, cento e noventa e
dois mil, cento e quarenta e dois reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
Foram apresentadas 56 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 48/2005-CN, que "abre ao Orça
mento de Investimento para 2005, em favor de diversas
empresas estatais, crédito especial no valor total de R$
107.410.849,00 (cento e sete milhões, quatrocentos e
dez mil e oitocentos e quarenta e nove reais), para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
Foram apresentadas 09 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

----- ,-_......-_......_.,--.._----------------------
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PROJETO DE LEI Nº 49/200S-CN, que "abre ao Orça
mento de Investimento para 200S, em favor de empre
sas do Grupo PETROBRÁS, crédito especial no valor
total de R$1.99l.067.130,00 (um bilhão, novecentos
e noventa e sete milhões, sessenta e sete mil e cento
e trinta reais) para os fins que especifica".
RELATOR: Senador João Ribeiro.
Foram apresentadas 4 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 51/2005-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Integração Nacional, crédito especial no valor de R$
18.64.8.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta
eoito mil reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
Foram apresentadas 104 emendas.
VOTO: Favoráv,el, nos termos do substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 52/200S-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Ciência e Tecnoilogia, da Educação e do Esporte, cré
dito especial no valor global de R$10.478.050,OO (dez
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e cinqüenta
reais) para os fins ql,;le especifica".
RELATOR: Deputado BENJAMIM MARANHÃO.
Foram apresentadas 73 ém~ridas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJEtO DE LEI Nº 55/2005-CN, que "abre aos Or
çamentos Fiscall e da Seguridade Social da União, em
favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e
Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor
global de R$11 8.148.707,00 (cento e dezoito milhões,
cento e quarenta e oito mil; setecentos e sete reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen
tária vigente".
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.
Fqram apresentadas 16 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 56/2005-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de
Minas e Energia e dos Transportes, crédito especial no
valor global de R$ 50.078.000,00 (cinqüenta milhões,
setenta e oito mil reais), para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.
Foram apresentadas 45 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 58/2005-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério de
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de R$

3.507.265,00 (três milhões, quinhentos e sete mil, du
zentos e sessenta e cinco reais), para reforço de dota
ções constantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Senador HERÁCLITO FORTES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 59/2005-CN, que "abre ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho
e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, crédito suplementar no valor global de R$
1.162.585.075,00 (um bilhão, cento e sessenta e dois
milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setenta e
cinco reais), para reforço dé dotações constantes da
Lei Orçarnentária vigente".
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE.
Foram apresentadas 46 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 6212005-CN, que "abre ao Or
çamento de Investimento para 2005, em favor de di
v~rsas empresas estatais, crédito suplementar no va
Iar total de R$ 214.953.182,00 (duzentos e quatorze
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, cento e
oitenta e dois reais) e deduz o! Orçamento de Inves
tirl'lento, de diversas empresa, no valor global de R$
1.295.213.312,00 (ümbilhão, duzentos e noventa e
cinco milhões, duzéntos e trez~ mil trezentos e doze
r~ais},paraos fins que especifica". '
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
Foram apresentadas te emendas;
VOTb: Favorável, nos termos d(> Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 63/2005-ÇN, que "abre aos Or
ç~mel1tos Fiscal, e daSeguridade 'Social da União, em
fayo~dosMinistérios do Meiof\mbiente e da Integra
ção~acional,creditosuplerne~tatno valor global de
R$86.055.215;oo (oitenta e seis' milhões, cinqüenta
e Cinc?n1il, duzentos eqUirize reais), para reforço de
dótaçÕ~~ constantes da Lei Orçamentária vigente."
RELAT0R: Deputado JOÃO LEÃO.
Foram ~presentadas 63 emehdas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 64/2005-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
122.846.972,00 (cento e vinte e dois milhões, oitocen
tos e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Or
çamentária vigente."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT.
Foram apresentadas 76 emendas.
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VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre
sentado.

PROJETO DE LEI Nº 66/2005-CN, que "abre aos Or
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 131.300.687,00
(cento e trinta e um milhões, trezentos mil, seiscentos
e oitenta e sete reais), para reforço de dotações cons
tantes da Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
Foram apresentadas 03 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 67/2005-CN, que "abre ao Or
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global
de R$ 13.494.639,00 (treze milhões, quatrocentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen
tária vigente."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
NÃO foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 69/2005-CN, que "abre aos Or
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvi
mento, Indústria e Comercio Exterior e do Turismo, de
Encargos Financeiros da União, de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, de Operações
Oficiais de Crédito e da Reserva de Contingência, cré
dito suplementar no valor global de R$ 826.471.725,00
(oitocentos e vinte e seis milhões. quatrocentos e se
tenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, e dá outras providências."
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Foram apresentadas 41 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 70/2005-CN, que "abre aos Orça
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em fa
vor dos Ministérios da Ciência eTecnologia, Educação,
da Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor
global de R$ 422.037.761,00 (quatrocentos e vinte e
dois milhões, trinta e sete mil, setecentos e sessenta e
um reais), para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA.
Foram apresentadas 83 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO Nº 45/2005-CN que "encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1624/2005 - TCU (Plená-

rio), bem como do Relatório e do Voto que o fundamen
taram, sobre o Levantamento de Auditoria nas obras de
Implantação de Centro de Pesquisas em Aqüicultura
no Estado da Bahia (TC 009.097/2004-2).
RELATORA: Deputada ELAINE COSTA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11 .100/2005
(LOA/2005), do empreendimento "IMPLANTAÇÃO DE
CENTRO DE PESQUISAS EM AQÜICULTURA - NO
ESTADO DA BAHIA", sem subtítulo correspondente
na Lei nº 11.100/05, e, por conseguinte, do Contrato
PGE-66/2001 a ele vinculado, nos termos do projeto
de decreto legislativo anexo.

AVISO Nº 49/200S-CN que, "encaminha ao Congres
so Nacional, cópia do Acórdão nº 1566/2005 - TCU
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentaram, sobre a Tomada de Contas Especial
- Fiscobras 2003, Obras de Expansão de Sistema de
Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso - (TC
003.658/2003-1)". .
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Exclusão do Anexo VI da lei n 11.100/2005
(LOA/2005), na forma do Projeto de Decreto Legisla
tivo anexo.

AVISO Nº 52/200S-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional, cópia do Acórdão nº 1.667/2005 - TCU
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentaram, sobre o Levantamento de Auditoria
realizada nas obras de Construção de Trechos Ro
doviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo
- Trecho Bom Jesus - Cachoeiro de Itapemirim (TC
008.476/2005-8)" .
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFíCIO Nº 26/2004-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional, em cumprimento ao disposto no artigo
20, § 4º, da Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, as
Demonstrações Contábeis de 30 de junho de 2004,
devidamente auditadas. do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO." (primeiro se
mestre de 2004).
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

OFíCIO Nº 04/2005-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional, em cumprimento ao artigo 20, parágrafo
4º, da Lei nº 7.827, de 27.09.1989, cópia do processo
de prestação de contas do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO), alusivo ao exercício
de 2004."
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.
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OFíCIO Nº 16/2005-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional, em cumprimento ao disposto no artigo
20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
as Demonstraçôes Contábeis de 31 de dezembro de
2004, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO".
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (2 DIAS ÚTEIS)

DECURSO: 22dia
ÚLTIMO DIA: 8··12-2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, referente ao
Aviso nº 42/2005-CN, que "Encaminha ao Congresso
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.327, de 2005 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentaram referente ao Levantamento de
Auditoria realizada junto à Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Ma
ranhão (TC 008.192/2005·5)."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMiS
SÕES

EM 7-12-2005:

Comissão de A,gricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural:

PROJETO DE LEI Nº 6.220/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.245/2005
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
111/2005

Comissão de C'onstituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE LEI Nº 4.514/2004
PROJETO DE LEI Nº 6.231/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.232/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.236/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.239/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.241/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.254/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.256/2005

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 6.286/2005

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável:

PROJETO DE LEI Nº 6.189/2005

Comissão de Minas e Energia:

PROJETO DE LEI Nº 6.221/2005

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI Nº 6.237/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.250/2005

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público:

PROJETO DE LEI Nº 6.273/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.293/2005

Comissão de Turismo e Desporto:

PRO'JETO DE LEI Nº 6.267/2005

Comissão de Viação 'e Transportes:

PROJETO DE LEI Nº 6.260/2005
PROJETO DE LEI Nº 6.281/2005

Conhssão Especial destinada a proferir parecer
ao~Ln2 3638, de 2000, que "institui o Estatuto do

" ,

Portador de Ne'cessidades Especiais e dá outras
pro~idências".:

PRdJETO DE LEI Nº 6.255/2005

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 48
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 138-B, DE 2003

(Do Sr. Sandes Júnior e outros)

Dispõe sobre a proteção dos direi
tos econômicos, sociais e culturais da ju
ventude;tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela admissibilidade (Relator: Dep. Odair);
e da Comissão Especial, pela aprovação,
com substitutivo (Relatora: Dep. Alice Por
tugal).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão
Especial
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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".

I - Relatório

A Comissão Especial destinada a proferir Pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 138, de
2003, do Sr. Sandes Junior e outros, que "dispõe sobre
a proteção dos direitos econômicos, sociais e cultu
rais da juventude' foi criada por Ato da Presidência da
Casa. de 16 de novembro de 2004, nos termos do §
2º do art. 202 do Regimento Interno. A composição da
Comissão ficou fixada em 32 (trinta e dois) membros
titulares e igual número de suplentes, mais um titular e
um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas
não contempladas designadas de acordo com os §§
1º e 2º do art. 33 do Regimento Interno. Foram eleitos
os Deputados Júnior Betão, para Presidente, e Rober
to Gouveia, Marinha Raupp e Zonta para 1º, 2º e 3º
Vice-Presidentes, respectivamente, sendo designada
Relatora, essa Parlamentar.

Os Membros Titulares da Comissão são os se
guintes: PT - Deputados André Costa, Ivo José, Regi
naIdo Lopes, Roberto Gouveia, Selma Schons, Vignat
ti; PMDB - Deputados Benjamin Maranhão, Leandro
Vilela, Marcelino Fraga, Marinha Raupp, Zé Gerardo;
Bloco PFUPRONA - Celcita Pinheiro, Clóvis Fecury,
Davi Alcolumbre (vaga do PDT), Laura Carneiro; PSDB
- Deputados Eduardo Barbosa, Lobbe Neto, Professora
Raquel Teixeira; PP - Deputados Julio Lopes, Sandes
Junior, Wagner Lago; PTB - Carlos Dunga, Kelly Mo
raes; PL nº - Deputado Junior Betão; PPS - Deputado
Colbert Martins; PSB - Deputado Luciano Leitoa; PC
do B - Deputada Alice Portugal; PV - Deputado Edson
Duarte; PSL - Deputado João Mendes de Jesus (vaga
do PL). Os Membros Suplentes são os seguintes: PT
- Deputados Carlos Abicalil, Maurício Rands (4 vagas);
PMDB - 5 vagas; Bloco PFU PRONA - 4 vagas; PSDB
- Deputados Bonifácio de Andrada. João Campos, Thel
ma de Oliveira; PP -Deputados IIdeu Araujo, Zonta. (1
vaga); PTS - Deputado Marcondes Gadelha. (2 vagas);
PL nº - Deputados Humberto Michiles. Paulo Gouvêa.
Welinton Fagundes; PPS - 1 vaga; PSB - Deputado
Barbosa Neto; PDT - Deputado Alvaro Dias; PC do B
- 1 vaga; PV - 1 vaga.

De acordo com o calendário agendado, todas
as reuniões ordinárias foram marcadas para as quar
tas-feiras, às 14h e 30m. De todas as pautas sempre
constou deliberação de requerimentos para a realiza
ção de audiências públicas.

No dia 6-11-2005, o Presidente desta Comissão
emitiu Ofício-Circular nº 1/Pres, encaminhado a todos
os membros, onde expôs as dificuldades consecutivas
à realização das reuniões devido ao período atípico vi
vido no Congresso Nacional com a instalação de CPMI
que demandam a participação e ou acompanhamento
por grande parte dos Parlamentares, e a realização de
eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados.
Comunicou também o encaminhamento de Requeri
mento à Mesa solicitando a prorrogação por mais qua
renta sessões para a comissão examinar o mérito da
PECo O primeiro prazo de prorrogação expirou no dia 7
de outubro passado e o Presidente da Câmara deferiu
nova prorrogação por mais vinte sessões. As reuniões
foram sempre convocadas, mas não alcançaram o qu
orum para deliberação de requerimentos de autoria do
Deputado Lobbe Neto e dessa Relatora.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 138
A/103, ora em análise, foi apresentada, concomitan
temente, com os trabalhos da Comissão Especial des
tinada a acompanhar e estudar propostas de políticas
públicas para a Juventude que apresentou seu Rela
tório Final, em 25 de novembro de 2004. Nos encami
nhamentos sugeridos por aquela Comissão Especial,
além dos projetos de lei que instituíam o Plano Nacio
nal de Juventude e o Estatuto Nacional da Juventude,
também foi apresentada uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC nº 394/05), encaminhada pelo Pre
sidente à época, Deputado Reginaldo Lopes e todos
os membros da Comissão, com o objetivo de incluir a
expressão "jovem" na denominação do Capítulo VII e
dando nova redação ao art. 227 da Lei Maior.

As propostas não puderam ser apensadas, pois
a PEC nº 138/03 já tinha recebido o parecer pela ad
missibilidade, na Comissão de Constituição e Justiça,
e de Cidadania, encaminhado pelo Relator Deputado
Odair.

Cabe, pois, a esta Comissão Especial o exame
de mérito da matéria.

11 - Voto da Relatora

A PEC 138-A/03, ora em análise, e a PEC 394/05,
que aguarda o exame de admissibilidade na Comissão
de Constituição e Justiça, e de Cidadania trazem na
justificação a necessidade de inclusão da expressão
"dos jovens" e "da juventude" no texto constitucional
para que ao lado da criança, do adolescente e do ido
so contemple-se todo o ciclo da vida.

A ênfase para as diferentes etapas do desenvol
vimento humano, hoje reconhecidas pelas áreas de
educação, saúde, trabalho, desporto, lazer, cultura e
pela legislação em vigor, clamam por políticas públi-

~ ...... ~--...~"r>
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cas específicas e" para que possam ser contempladas,
necessitam de previsão constitucional.

A Constituição Federal faz menção ao termo ju
ventude uma úniica vez no art. 24, XV ao estabelecer
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre a proteção à infância
e à juventude. No art. 7º, XXXIII, que trata dos direitos
sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e no art.
14, § 1º, 11, c, que trata dos direitos políticos introduz
um conceito cronológico, respectivamente ao proibir
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de dezoito e qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz e ao tornarfa
cultativo o voto para maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos"

Já as expressões, criança, infância, adolescente
e adolescência são encontradas inúmeras vezes no
texto constitucional. Relembremos alguns fatos que
justificam as inserções. Quando da elaboração da
Constituição de 1988, organizações governamentais
e não governamentais lutaram por garantias consti
tucionais para a criança e o adolescente. Havia uma
determinação consensual da sociedade civil de ela
borar um Estatuto da Criança e do Adolescente. A
política pública 'vigente era baseada na Lei 4.513/64
que tratava da política nacional do bem-estar do rrle
nor. Havia a Leil nº 6.697/79, o Código de Menores,
que já era, por sua vez, uma reedição do Código de
Menores de 19,27, do Juiz Mello Mattos.Assim,foi
inserido na Constituição o'art. 2'2.7, que tratava dos
direitos da criança e do adolescente e incorporava
o que já era colrisenso internacionél' proclamado 'na
Convençãolntel"naCiona.1 dos Direitos da Criança, que
tratava da população de zero adetoito anos., O Es
tatuto da Criança e do Adolescente~ lf~i nº 8.069/90,
afirma que criiulça é a pessoa até dozeahosdeida
de inco'rnpletós~, e adolescente aqüela entre doze
e dezoito anos de idade (art. 22) e,excetua em seu
parágrafo único, a aplicação do Estatuto ás pessoas
entre dezoito e vinte e um anos deidade, nos casos
expressos .em'lei.

A Constituição de 1988 não tem um artigo dedica
do à juventude; Mas, já temos uma Secretaria Nacional
de Juventude, vinculada à Presidência da: República
e um Conselho Nacional de Juventude, por recomen
dação deste Poder Legislativo. Estamos na fase de
ordenamento institucional, e precisamos incorporar às
políticas de Estâdo, as políticas de joventude.

Já foirealiiada a Convenção Ibero-americana de
Direitos da Juverltude, apoiada pela Organização Ibero
americana da Juventude (OIJ), assinada pelos países
latino-ameiricanós e pela Espanha. O texto consta de
44 artigos que .gbrem espaço para garantias individu-

ais e coletivas. Em seu art. 6º reconhece a igualdade
de gênero dos jovens e declara o compromisso dos
Estados signatários de impulsionar políticas, medidas
legislativas que assegurem a equidade entre homens
e mulheres jovens no marco da igualdade de oportu
nidades e do exercício dos direitos.

A juventude conceituada como importante seg
mento social, compreendendo a faixa etária dos
quinze aos vinte e nove anos, de acordo com a re
comendação da Comissão Especial desta Casa, re
presenta quase cinqüenta milhÕes de pessoas em
nosso País. Temos a maior geração jovem de todos
os tempos a exigir políticas específicas, inclusivas
e diferenciadas. O Brasil é responsável por cerca de
cinqüenta por cento dos jovens da América Latina e
oitenta por cento do Cone Sul. Entendida como rito
de passagem entre a infância e a maturidade, não
se restringe a uma mera delimitação etária, pois a
juventude é antes de tudo uma. construção sácio
cultural e históricâatrelada às diferentes transfor
mações da sociedade.

Os jovens são sujeitos de direitos, com especi
ficidades da suacoridição juvenil, com característi
cas singulares que de'mandam posicionamentos da
sociedade edo poder público. São direitos Civis e
políticos, direitosindividuais e coletivos expressados
h6direito àvidadigila, àsaúde,ão desenvOlvimento
bip-psico-social com acessoae'ducação, ao traba
Ihb,á cultura, aoJazer, à plena participação social e
política, à informação e ao meio arnbienteecologica
mante equilibrado. Incluí-los nasiPolíticasdo Estado
brasileiro, preservando suas diferenças para que
séjam· p'rotagonistas na solução dos seuS próprios
problemasepara que;pbssambxercer plenamente a
sua cidadan'ia, é a proposta desta PEC e dotra.balho
rtsalizad? pelosParl~unenta.resIqL!leatuaram e atuam
nas cpmissôes especiais quetrÁtam das temáticas
de juVentude.

A inserção da expressão do jovem e ou da juventu
de na Constituição Brasileira refletirá nas Constituições
e leis estaduais e, rias Leis Orgânicas dos Municípios.
O processo civilizatório do País avançará e estaremos
em sintônia com os demais países que já incluem a
questão juvenil dentre as suas prioridades.

Participante que fomos da Comissão Especial
que tratou das Políticas de Juventude, nesta Casa,
como 18 Vice-Presidente e, comprometida com as
causas juvenis, votarnos pela aprovação da PEC nº
138-N03, nos tetmosdo Substitutivo que apresenta
mos a seguir.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputada Alice Portugal, Relatora.
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 138-A, DE 2003

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O Capítulo VII do Título VIII da Constituição
Federal passa a denominar-se "Da Família, da Criança,
do Adolescente, do Jovem e do Idoso".

Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Att 227. É dever da família, da socie
dade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem. com absoluta priori
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda de negligência,
discriminação, exploração, violência, cruelda
de e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas
de assistência integral à saúde da criança,
do adolescente e do jovem, admitida a par
ticipação de entidades não governamentais,
mediante políticas específicas e obedecendo
os seguintes preceitos:

11- criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores
de deficiência física, sensorial ou mental, bem
como de integração social do adolescente e
do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência,
e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de preconceitos
e obstáculos arquitetônicos.

§ 3º ..
111 - garantia de acesso do trabalhador

adolescente e jovem à escola;

VII - programas de prevenção e atendi
mento especializado à criança, ao adolescente
e ao jovem dependente de entorpecentes e
drogas afins e portador do vírus HIV;

VIII- criação de unidades de referência
juvenil com pessoal especializado na área de
hebiatria;

IX - implementação de políticas públicas
específicas destinadas a garantir a formação

profissional, o acesso ao primeiro emprego e
à habitação, o lazer e a segurança social;

§ 8º A lei estabelecerá:
I - o plano nacional de juventude, de du

ração decenal, visando a articulação das várias
esferas do poder público para a execução de
políticas públicas;

11- o estatuto da juventude, destinado a
regular os direitos dos jovens. (NR)"

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua promulgação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
- Deputada Alice Portugal, Relatora.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

No dia 23 de novembro último, na sessão ordi
nária desta Comissão, quando relatamos o Parecer à
PEC nº 138-A/03, o Deputado Eduardo Barbosa pro
pôs três alterações ao Substitutivo, a seguir: duas, no
item II do § 1º do art. 227 quando da referência aos
portadores de deficiência incluir pessoas portadoras
de deficiência e substituir a expressão, eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos por elimina
ção de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de
discriminação. por entender que preconceito é pesso
al, você não elimina, discriminação é intolerável e não
é permitido por lei; e, outra, no § 8º do art. 227 para
inverter os itens I e 11.

Acatamos todas as propostas e apresentamos a
seguir a nova redação ao art. 227 § 1º, 11 e a inversão
dos tens I e II do § 80 conforme acordado e votado:

"Art. 227 .
§ 1º .
11 - criação de programas de prevenção,

e atendimento especializado para as pesso
as portadoras de deficiência física, sensorial
ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem podador de deficiên
cia, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação
de obstáculos arquitetônicos e todas as formas
de discriminação.

§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a

regular os direit0s dos jovens;
11 - o plano nacional de juventude. de

duração decena!, visando a articulação das
várias esferas do Poder Público para a exe
cução de políticas públicas". (NR)

_______, ~._------ ------------""'..........-_-~--_._.""---~~~......~.,"'<I-".
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Esta Relatora sugeriu ainda a correção da ex
pressão hebeitaria no art. 227, § 3º, VIII por hebeatria,
o que foi acatado por todos os presentes.

Sala da Comissão, de de 2005. - Deputada Alice
Portugal, Relatora.

PABECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir pa
recer a Proposta de Emenda à Constituição nº 138,
de 2003, do Sr. Sandes Júnior e outros, que "dispõe
sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais da juventude", em reunião ordinária realizada
hoje, opinou, por unanimidade, pela aprovação desta,
com substitutivo, nos termos do parecer da Relatora,
Deputada Alice Portugal, que apresentou complemen
tação de voto.

Participaram da votação os Deputados Alice Por
tugal, André Figueiredo, Benjamin Maranhão, Celcita
Pinheiro, Colbert Martins, Eduardo Barbosa, Ivo José,
João Mendes de Jesus, Júnior Betão, Kelly Moraes,
Leandro Vilela, L.obbe Neto, Marinha Raupp, Reginaldo
Lopes, Roberto Gouveia, Sandes Júnior, Selma Schons,
Vignatti,lIdeu Araújo, Jovino Cândido e Thelma de

Oliveira.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.

- Deputado Júnior Betão, Presidente - Deputada
Alice Portugal, Relatoria

SUBSTITUTIIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O Capitulo VII do Título VIII da Constituição
Federal passa a denominar-se "Da Família, da Criança,
do Adolescente, do Jovem e do Idoso".

Art. 2º Oar1. 227 da COlJstituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 227. É dever da família, da socie
dade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta priori
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissiohalização, á
cultura, à dignidade, ao respeito, àliberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-Ilos a salvo de toda negligência, discri
minação, exploração, violência, crueldade e
opress~ío.

§ 1º O Estado promoverá programas
de assistência integral à saúde da criança,
do adolescente e do jovem, admitida a par
ticipação de entidades não governamentais,

mediante políticas especificas e obedecendo
os seguintes preceitos:

11 - criação de programas de prevenção
e atendimento especializado para as pesso
as portadoras de deficiência física, sensorial
ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem podador de deficiên
cia, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação
de obstáculos arquitetônicos e todas as formas
de discriminação.

§ 3º .
111 - garantia de acesso do trabalhador

adolescente e jovem à escola;

VII - programas de prevenção e atendi
mento especializado à criança, ao adolescente
e ao jovem dependente de entorpecentes e
drogas afins e p0dador do vírus HIV;

VIII- criação de unidades de referência
juvenil, com pessoal especializado na área
de hebeatria;

IX ,-. implementação de políticas públicas
específicas destinadas a garantir a formação
profissional, o acesso ao primeiro emprego e
à habitação, ao lazer eàseguranç1:l social;

§8º A lei e~tabelecerá:
I - o .estatLito da juventude, destinado a

regularas direitos dos jovens;
11 - o plafto nacional de juventude, de

duração decenal,visahdo à articulação das
várias esferas do poder Público para a exe
cução de polfticaspúblicas. (NR)

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua pr~m'ulga:ção.

Sala das $essões,23 de novembro de 2005.
Deputado Juni~r Betao, PresiClehte, Deputada Alice
Portugal, Relatora

PROJETO DE LEI Nº3.886-A, DE 1993
(Do Sr. José Aníbal)

Regulamenta a profissão de empre
gado de edifícios e dá outras providências;
tendo parecer: da Comissão deTrabalho, de
Administração e Serviço Público pela rejei
ção deste e dos de nºs 374/1995 e 680/1995,
apensados (relatora: DEP. VANESSA GRA
ZZIOTIN).
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Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público Constitui
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

Com a presente iniciativa intenta-se regulamen
tar a profissão de empregado de edifícios. A proposi
ção em exame dispõe sobre requisitos técnicos para
o exercícios das variadas atividades exercidas pelos
trabalhadores do setor.

Ao projeto foram apensadas duas proposições
com matérias correlatas. O PL nº n.º 374, de 1995, do
Deputado Álvaro Valle, que "regulamenta o exercício
da atividade de empregados de condomínios residen
ciais" e o PL nº n.º 680, de 1995 , do Deputado Júlio
Redecker, que "regulamenta o exercício da atividade
de empregado de condomínios residenciais e comer
ciais".

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas aos projetos principal e seus apen
sados.

Na reunião ordinária do dia 18 de outubro pas
sado, esta Comissão rejeitou o parecer, pela aprova
ção do projeto principal e dos apensados, na forma de
Substitutivo, de autoria do Nobre· Relator, Deputado
Leonardo Picciani, ocasião em que fomos designados
para redigir o parecer vencedor.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

No início da discussão do projeto, antecederam
me os Nobres Deputados Pastor Francisco Olímpio e
Érico Ribeiro que ponderaram acerca da banalização
dos projetos de regulamentação de profissões em tra
mitação nesta Comissão. Para eles, a maioria proposi
ções acabam por criar reserva de mercado para certas
categorias impedindo muitos trabalhadores, que hoje
já exercem essas profissões, de continuar a fazê-lo
livremente, visto que as legislações tornam-se muitos
restritivas, transformando-se em verdadeiras "armadu
ras", "camisas-de-força", tanto para os trabalhadores
quanto para os empregadores. Ademais, como bem
salienta o Nobre Deputado Olímpio, muitos trabalha
dores que trabalham em condomínios jápossuem suas
profissões reconhecidas ou regulamentadas.

Inicialmente, teríamos maiorboa vontade de apro
var o projeto, ainda mais depois das alterações impor-

tantes feitas pelo Nobre Relator, Deputado Leonardo
Picciani, as quais mudam consideravelmente o texto
original, na medida em que não são mais definidas e
tipificadas as categorias de trabalhadores. Nesse sen
tido, no Substitutivo. a denominação de trabalhadores
de edifícios é modificada para trabalhadores de con
domínios residenciais e comerciais.

Todavia, apesar dessas modificações, restam
nos ainda muitas dúvidas acerca do projeto. Uma dela
refere-se aos demais trabalhadores contratados pelos
condomínios, que possuem profissões diferenciadas,
como jardineiros, zeladores, eletricistas, principalmen
te no que tange aos grandes condomínios. Não nos
ficou suficientemente claro o tratamento a ser dado a
esses profissionais em caso de aprovação do projeto.
Esses trabalhadores deixariam de ser eletricistas, por
exemplo, transformando-se, genericamente, em traba
lhadores de condomínios?

Por essas razões, ousamos divergir do Nobre
Relator quanto à regulamentação da atividade de em
pregados de condomínios residenciais e comerciais,
razão pela qual votamos pela Rejeição do Projeto de
Lei n.º 3.886, de 1993 e de seus apensados PL nº 374,
de 1995 e PL nº 680, de 1995, no que fomos acom
panhados pela maioria desta Comissão, passando o
parecer do Deputado Leonardo Picciani a constituir
voto em separado.

Sala da Comissão, 18 de Outubro de 2005. 
Deputado Vanessa Grazziotin, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 3.886/1993 e os Projetos
de Lei nºs 374/1995 e 680/1995, apensados, nos ter
mos do Parecer Vencedor da Relatora, Deputada Va
nessa Grazziotin.

O parecer do Deputado Leonardo Picciani pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Osvaldo Reis e Marco Maia - Vice-Presidentes,

Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Ora. Clair, Éri
co Ribeiro, Isaías Silvestre, Jovair Arantes, Leonardo
Picciani, Milton Cardias. Moraes Souza, Vanessa Gra
zziotin, Walter Barelli, Ann Pontes, Benjamin Maranhão,
Eduardo Barbosa, Homero Barreto, Leonardo Monteiro
e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2005. - Depu
tado Osvaldo Reis, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

._---------------,-_._---,---.-.".,.,---'"----
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VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo regula
mentar o exercício da profissão de empregado de edi
fícios, estabelecendo a formação técnica necessária
para o desempenho desse mister.

Há dois projetos semelhantes em apenso:
Projeto de Lei nº 374, de 1995, do Deputado Ál

varo Valle, que "regulamenta o exercício da atividade
de empregados de condomínios residenciais";

Projeto de Lei nº 680, de 1995, do Deputado
Júlio Hedecker, que "regulamenta o exercício da ati
vidade de empr,egados de condomínios residenciais
e comerciais".

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o relatóriio.

li-Voto

As iniciativas em apreço revestem-se de eleva
do cunho social e merecem ser aprovadas por esta
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

O exercício das .atividades de empregados de
condomínios residenciais e comerciais relaciona-se
diretamente com a segurança física e patrimonial de
pessoas, razão pela qual devem estar regulamenta
das, ante o inequívoco interesse público presente.

De fato, a ausência de norma que estabeleça um
mínimo de exigt~ncias, como a necessidade de uma
formação técnica básica, para o exercício de profissões
como porteiros, operadores de elevadores, garagistas,
vigias e outros profissionais, tem ensejado a contrata
ção de empregados sem a devida qualificação, com
prejuízos evidentes a um número expressivo de bra
sileíros submetidos à exigência de trabalho e moradia
em regime de condomínio, ora referentes à própria
integridade física, ora quanto ao patrimônio.

Como bem elucida o ilustre Deputado Júlio Rede
cker, na justificaqão do Projeto de Lei n.º 680, de 1995,
em apenso, "o empregado dé edifício e/ou condomínios
lida com público variado e precisa, por isso mesmo,
ser defendido e', ao mesmo tempo estar preparado
para prestar um serviço social que exige determinado
treinamento específico" .

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n.º 3.886, de 1993, do Deputado José Anibal,
do Projeto deLei n.º 374, do Deputado Álvaro Valle e
do Projeto de Lei n.º 680, do Deputado Júlio Redecker,
na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão,14 de setembro de 2005. 
Deputado Leonardo Picciani

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 3.886, DE 1993

Regulamenta o exercício da atividade
de empregados de condomínios residen
ciais e comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A atividade de empregados de condomínios

residenciais e comerciais é regulada por esta lei, sem
prejuízo das normas constantes na Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452,
de 1ºde maio de 1943.

Art. 2º Os empregados de condomínios residen
ciais e comerciais devem ser alfabetizados e apresentar
certificado de conclusão em curso de formação pro
fissional, com conteúdo programático que preveja, no
mínimo, as seguintes disciplinas:

I - prevenção contra incêndios;
11- noçôesderelações humanas;
111 - noções de hidráulica e eletricidade

prediais;
IV - noções de relações humanas;
V - noções de segurança pessoal e co

letiva;
VI - noções de higiene e saúde.

Art. 3º Os empregados de condomínios residen
ciais e comerciais devem trabalhar uniformizados,

sendo obrigatório o uso de equipamentos individuais
de proteção quando necessários.

Parágrafo único. O condomínio ou a empresa
responsável pelos serviços dos empregados de con
domínios residenciais ~ cúmerciais é responsável pela
oferta gratuita dê uniformes 8, qlJando necessários, de
equipamentos individuais de proteção.

Art.4º Para os atuais empregados, o condomínio
exigirá as condições de capacitação previstas no art. 2º
no prazo de 01 (um) ano a pa~rtir da publicação desta
lei, e desde logo para os ~d~os empregados.

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

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2005.
- Deputado Leonardo PicCiani.

PROJETO DE. LEI Nº 3.073-B, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS nº Nº 597/99
OFíCIO Nº a74/00 (SF)

Dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos e materiais necessários à
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sua aplicação e à monitoração da glicemia
capilar aos portadores de diabetes inscritos
em programas de educação para diabéticos;
tendo pareceres: da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela aprovação deste e
pela rejeição dos de nºs 5.664/01,6.321/02,
533/03 e 3.522/04, apensados (relator: DEP.
ATHOS AVELlNO); e da Comissão de Finan
ças eTributação, pela adequação financeira
e orçamentária deste e dos de nºs 5.664/01,
6.321/02,533/03 e 3.522/04, apensados (re
lator: DEP. FERNANDO CORUJA).

Despacho: Às Comissões de: Seguri
dade Social e Família, Finanças e Tributação
(Art. 54); e Constituição e Justiça e de Cida
dania (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de
Finanças e Tributação

I - Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Senado
Federal, assegura aos portadores de diabetes inscritos
em programas de educação para diabéticos o direito
de receberem gratuitamente medicamentos e materiais
necessários à aplicação e monitoração da glicemia ca
pilar, à conta do Sistema Único de Saúde - SUS.

Pela proposição, o gestor municipal do SUS fica
obrigado a ressarcir o usuário pelos gastos com aqui
sição dos aludidos medicamentos e materiais, quan
do motivados por atraso na dispensação dos mesmos
pela rede pública.

O projeto enfatiza as penalidades a que estão
sujeitos servidores públicos e dirigentes pelo não cum
primento das obrigações previstas na proposição.

As despesas decorrentes da implementação da
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.

Por tratarem de matérias conexas, foram apen
sadas ao referido projeto quatro outras proposições,
conforme discriminadas a seguir:

Projeto de Lei nº 5.664, de 2001, de autoria do
Deputado Pedro Fernandes, cria o Programa Nacional
de Controle do Diabetes - PRODIABETES, que consiste
na distribuição gratuita, em postos de saúde autoriza
dos, de fitas reagentes para a medição de glicose;

Projeto de Lei nº 6.321, de 2002, de autoria
do Deputado Pompeo de Mattos, e Projeto de Lei nº

3.522, de 2004, de autoria do Deputado Carlos Nader,
ambos de igual teor, asseguram a distribuição gratui
ta, nas unidades de saúde pública de todo país, de
medicamentos e insumos destinados ao tratamento e
controle dos diabéticos carentes; e

Projeto de Lei nº 533, de 2003, de autoria do
Deputado Roberto Gouveia, define as diretrizes para
uma política de prevenção e atenção integral à saúde
da pessoa portadora de diabetes, no âmbito do SUS.
Prevê a distribuição gratuita de medicamentos, insumos,
materiais de autocontrole e auto-aplicação de medi
camentos além de outros procedimentos necessários
à atenção integral da pessoa portadora de diabetes,
conforme definido por Norma Técnica Operacional a
ser elaborada por Grupo de Trabalho coordenado pelo
Ministério da Saúde.

Encaminhados à Comissão de Seguridade Social
e Família, os referidos projetos tiveram parecer pela
aprovação da proposição principal, Projeto de Lei nº
3.073-A, de 2000, e pela rejeição dos apensos: Pro
jetos de Lei nº 5.664, de 2001; nº 6.321, de 2002; nº
533, de 2003; e nº 3.522, de 2004.

A matéria foi encaminhada a esta Comissão para
exame de adequação financeira e orçamentária, nos
termos do art. 54 do Regimento Interno desta Casa.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas à proposição em pauta.

É o relatório.

11- Voto

À vista do despacho de distribuição, compete
a esta Comissão pronunciar-se somente quanto aos
aspectos da compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária, não lhe sendo cabível discorrer sobre
aspectos meritórios.

De início, cumpre observar que a medida proposta
não constitui serviço novo no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS. Com efeito, por meio da Portaria nº
371/GM, de 4 de março de 2002, o Ministério da Saú
de criou o Programa Nacional de Assistência Farma
cêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus,
pelo qual se assegura a distribuição de medicamentos
e insumos estratégicos aos portadores de hipertensão
e diabetes cadastrados no âmbito do SUS.

Pela referida Portaria, cabe ao Ministério da Saúde
adquirir e fornecer aos municípios os medicamentos
padronizados para tratamento da hipertensão arterial
e do diabetes mellitus, enquanto às secretarias muni
cipais, competem a guarda, o gerenciamento e a dis
pensação dos medicamentos recebidos, bem como a
implementação e atualização do Cadastro Nacional de
Portadores de Hipertensão e Diabetes Mellitus.
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À luz do Plano Plurianual em vigor1
, verifica-se que

as proposições em exame não se apresentam incompa
tíveis com as diretrizes, objetivos e metas ali delineados.
Além de estarem consentâneas com o macroobjetivo
de asseguraro acesso e a humanização do atendimen
to na saúde, tais proposições também se inserem no
contexto do pro~}rama Assistência Farmacêutica e In
sumos Estratégicos, que tem por fim garantir o acesso
da população a medicamentos e insumos necessários
à promoção, pre!venção e recuperação da saúde. Dos
R$ 7,1 bilhões aprovados no referido programa para o
quadriênio 2004-2007, cerca de R$ 6,7 bilhões estão
destinados à promoção da oferta e da cobertura dos
serviços de assistência farmacêutica.

Da mesma forma, não se evidencia incompatibi
lidade em relação ao orçamento vigente.2 O programa
do Plano Plurianual anteriormente mencionado também
se encontra refletido no orçamento aprovado para o
corrente exercício, com recursos da ordem de R$ 2,4
bilhões, dos quais cerca de R$2,3 bilhões alocados
em ações de distribuiçao de medicamentos.

Registre-se, por último, que as proposições em
exame também não colidem com os dispositivos da
Lei de Diretrizes orçamentária em vigor para o cor
rente exercício?

Em face do exposto, votamos pela adequação
orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 3.073
A, de 2000, asslim como dos apensos, Projetos de Lei
nº 5.664, de 2001 ;nº 6.321, de 2002; nº 533, de 2003;
e nº 3.522, de 2,004.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2005. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

111 .- Parecer da Comissão

A Comissãlo de Finanças e Tributação, em reunião .
extraordimíria rEializada hoje, concluiu, unanimemente,
pela adequaçãc) financeira e orçamentária do Projeto
de Lei nº 3.073-A/00e dos P~s nºs 5.664/01,6.321/02,
533/03 e 3.522/Ó4, apensados, nos termos do parecer
do relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha,

Luiz Carlos Ha(lIy e Carlito Merss, Vice-Presidentes;
Armando Monteiro, Coriolano Sales, Delfim Netto,
Enivaldo Ribeiro, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Francisco Dornelles,João Magalhães, José Carlos Ma
chado, José Pimentel, LuizCarreira, Max Rosenmann,
Moreira Franco; MUSsa Demes, Nazareno Fonteles,
Osório Adriano, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Ri
cardo Berzoini, Roberto Brant, Silvio Torres, Vignatti,
Virgílio Guimar.ães, Wasny de Roure, Veda Crusius,
Antonio Cambraia e Eliseu Padilha.

Salada Comissão, 23 de novembro de 2005.
Deputado Edl!lardo Cunha, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 6.846-A, DE 2002
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Regulamenta a profissão de Cabelei
reiro, Barbeiro, Manicuro e Pedicuro; tendo
parecer da Comissão deTrabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprovação
deste, e dos de nºs 6995/2002, 7011/2002,
7494/2002, 1360/2003, 194212003, 1953/2003,
2409/2003, e 4806/2005, apensados, com
substitutivo (relator: DEP. VICENTINHO).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de proposição que intenta regulamentar
as atividades profissionais de cabeleireiros, barbeiros,
manicuros e pedicuros. E sua justificação o Nobre
Relator argumenta que tais profissionais "acreditam
no reconhecimento de seus labores como fator de
valorização do ofício queexercem e do papel que de
sempenham na sociedade moderna:'

Encontram-se apensos os seguintes Projetos:
Projeto de Lei nº 6.995/2002, de iniciativa do No

bre Deputado José Carlos Coutinho, intentando regu
lamentar a profissão de man;curoe pedicuro;

Projeto de Leinº 7.011/2002, de autoria do Ilustre
Deputado JoséCa.rlos Coútinho, dispondo sobre a re
gulamentação daati:vidade profissional de cabeleireiro,
auxiliar de cabeleireiro e barbeird;

Projeto delei nº 7.494/2002, de iniciativa do No
bre Deputado Milto~ M0'1ti, pretendendo regulamentar
a atividade profissional de cabeleireiro;

Projeto de Lei nº1.360/2ÓOa, da lavra do Depu
tado Rubens Otoni, dispohco s0bre o exercício da pro
fissão de barbeiro, cabeleirei'ro, depilador, manicure,
pedicure e maquiador;

Projeto de Lei riº1.942/2d03, de iniciativa da
\lustre DeputadaTerezinha Fernai1des, pretendendo
a regulamentação da profissão de' cabeleireiro, este
ticista, manicura, pedicura e similares;

Projeto de Lei nº 1.953/2003, de autoria do Nobre
Deputado Alberto Fraga, dispondosobre a regulamen
tação da profissão de cabeleireiro e maquiador;

Projeto de Lei nº 2.409/2003, de iniciativa do
Deputado João Mendes de Jesus, objetivando a re
gulamentação da profissão de cabel'eireiro, auxiliar de
cabeleireiro, barbeiro, manicure e pedicure; e
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Projeto de Lei nº 4.806/2005, de autoria do Depu
tado Vander Loubet, também dispondo sobre o exer
cício das profissões de Cabeleireiro, de Barbeiro e
atividades afins.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi
das emendas aos Projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se de antiga reivindicação da classe, me
recendo, pois, todo nosso apoio.

Repetindo os argumentos do Nobre Colega pro
ponente do Projeto de Lei nº 4.806/2005, ao qual peço
vênia para adotá-los como razões de voto, "A atividade
desses profissionais tornou-se indispensável para a
população, razão pela qual para desempenhá-Ia exi
ge-se. cada vez mais, qualificação e especialização.
em vista do sistemático uso de produtos químicos e de
procedimentos de higiene e profilaxia. obrigando-os,
também, a adquirir os mais variados conhecimentos,
como por exemplo, sobre o manuseio de instrumentos
pontiagudos."

Impõe-se, de conseqüência, a apresentação de
um Substitutivo, com o que estaremos colhendo e con
ciliando, tanto quanto possível, as sugestões contidas
nas iniciativas que tramitam em conjunto.

Ante o exposto, nosso voto, é pela aprovação do
Projeto de Lei nº 6.846/2002 e dos Projetos de Lei nº
6.995/2002; PL nº 7.011/2002; PL nº 7.49412002; PL
nº 1.360/2003; PL nº 1.94212003; PL nº 1.953/2003;
PL nº 2.409/2003 e PL nº 4.806/2005, apensados, na
forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2005. - Depu
tado Vicentinho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 6.846, DE 2002

Dispõe sobre o exercício das ativida
des profissionais de cabeleireiro, barbeiro,
esteticista, manicura, pedicura, depilador e
maquiador.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reco, ..lecido, em todo o território

nacional, o exercício das atividades profissionais de
cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicura, pedicura,
depilador e maquiador , nos termos desta lei.

Parágrafo único. Cabeleireiro, barbeiro, esteti
cista, manicura, pedicura, depilador e maquiador são
profissionais que exercem atividades de higiene e
embelezamento capilar, estético, facial e corporal dos
indivíduos.

Art. 2º As atividades de que trata o artigo anterior
serão exercidas pelos:

I - portadores de diploma do ensino fun
damentai;

11- portadores de habilitação técnica es
pecífica fornecida por entidades públicas ou
privadas, legalmente reconhecidas;

111- profissionais que, embora não sejam
portadores de diploma ou certificado na for
ma dos itens anteriores, estejam exercendo a
profissão há pelo menos um ano. contado da
data de publicação desta lei.

Art. 3º Para fins de aplicação dos preceitos des
ta lei, o órgão competente no Brasil poderá revalidar
diploma expedido em país estrangeiro, fornecido por
cursos equivalentes aos mencionados nos incisos I e
11 do Art. 2º.

Art. 4º Os profissionais de que trata esta lei de
verão obedecer às normas sanitárias, efetuando a
esterilização de materiais e utensílios utilizados no
atendimento a seus clientes.

Art. 5º Fica instituído o "Dia Nacional do Cabelei
reiro, Barbeiro, Esteticista, Manicura, Pedicura, Depila
dor e Maquiador" a ser comemorado em todo o país,
a cada ano, no dia e mês coincidente com a data da
promulgação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2005. - Depu
tado Vicentinho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.846/2002, o PL
nº 699512002, o PL nº 7011/2002, o PL nº 7494/2002, o
PL nº 1360/2003, o PL nº 1942/2003, o PL nº 1953/2003,
o PL nº 2409/2003, e o PL nº 4806/2005, apensados,
com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Vicentinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Osvaldo

Reis. Enio Tatico e Marco Maia - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Cláudio Magrão, Daniel Almei
da, Dra. Clair, Isaías Silvestre, João Fontes, Jovair
Arantes, Lúcia Braga, Milton Cardias, Pedro Henry,
Tarcísio Zimmermann, Vicentinho, Eduardo Barbosa,
Homero Barreto. Leonardo Monteiro, Marcelo Barbieri
e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre o exercício das ativida
des profissionais de cabeleireiro, barbeiro,

,--------_....._.
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esteticista, manicura, pedicura, depilador
e maquilador

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecido, em todo o território

nacional, o exercício das atividades profissionais de
cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicura, pedicura,
depilador e maquiador , nos termos desta lei.

Parágrafo único. Cabeleireiro, barbeiro, esteti
cista, manicura, pedicura, depilador e maquiador são
profissionais que exercem atividades de higiene e
embelezamento capilar, estético, facial e corporal dos
indivíduos.

Art. 2º As atividades de que trata o artigo anterior
serão exercidas pelos:

1- portadores de diploma do ensino fun
damentál;

11-- portadores de habilitação técnica es
pecífica fornecida por entidades públicas ou
privadas, legalmente reconhecidas;

111·- profissionais que, embora não sejam
portadores de diploma ou certificado na for
ma dos itens anteriores, estejam exercendo a
profissão há pelo menos um ano, contado da
data de publicação desta lei.

Art. 3º Para fins de aplicação dos preceitos des
ta lei, o órgão competente no Brasil poderá revalidar
diploma expedido em país estrangeiro, fornecido por
cursos equivalentes aos mencionados nos incisos I e
11 do Art. 2º.

Art. 4º Os profissionais de que trata esta lei de
verão obedecer às normas sanitárias, efetuando a
esterilização de materiais e utensílios utilizados no
atendimento a seus clientes.

Art. 5º Fica. instituído o "Dia Nacional do Cabelei
reiro, Barbeiro, Esteticista, Manicura, Pedicura, Depila
dor e Maquiador" a ser comemorado em todo o país,
a cada ano, no dia e mês coincidente com a data da
promulgação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2005. 
Deputado Henriique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 345-A, DE 2003
(Do Senado Federal)
PLS nº Nº 250/00

OFíCIO Nº 157/03 (SF)

RElgulamenta o § 7º do art. 37 da Cons
tituição Federal, para estabelecer os requi
sitos e as restrições aos ocupantes dos
cargos públicos que especifica, considera
dos facilitadores de acesso a informações

privilegiadas no âmbito da Administração
Pública Federal; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação deste e dos de nºs
4.456/01 e 465/2003, apensados, com subs
titutivo, e pela rejeição dos de nºs 3.736/00
e 2.585/03, apensados (relator: DEP. DANIEL
ALMEIDA).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público e Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54). Apen
se a Este o PL-3736/2000.

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

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Aprovado pelo Senado Federal, o projeto de lei
sob parecer tem o propósito de regulamentar o § 7º do
art. 37, da Constituição Federal, no Sentido de estabe
lecer requisitos e restrições aos ocupantes de cargos
públicos com acesso a informações privilegiadas no
âmbito da administração pública federal.

O projeto relaciona os ocupantes de cargos de
direção, sujeitos às normasprbpostas, nos seguintes
órgãos e entidades: Banco Central do Brasil, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
Superintendência de SegurosPrivados, Comissão de
Valores Mobiliários, Seêretaria da Receita Federal,
Departamento de Aviação Civil e Infraero.

O Projeto de Lei nº 345,de2003, autoriza o Poder
Executivo a estehder asdispósições nele contidas a
outros cargos d~ direção !integrantes da administração
pública federal, bemcomo a outros cargos da estrutura
dos órgãos e entidades que enl.lmerou.

São definidos,ainda, critérios de compromisso
formal de dedicação exclusiva dos investidos nos car
gos de presidente, diretor ou equiparado, de órgãos e
entidades da administi"açãofederal direta, indireta ou
fundacional e inlpedirhentos á titularidade de valores
mobiliários ou qualquer ouito títU\0 representativo de
capital ou interesse em empresa privada que opere em
segmento de mercadosujeito!aJLJrisdição administrativa
ou operacional do respectivo órgão ou entidade.

Por um período de seis meses após a exone
ração do cargo ou o término do mandato, o ex-titular
ficaria impedido de exercer qualquer atividade profis
sional, com ou sem vínculo empregatício, para em
presa privada, nacional ou estrangeira, que opere em
segmento de mercado situado na área de jurisdição
administrativa ou operacional dos referido.sórgãos ou
entidades, período que poderá ser ampliado para até



59912 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2005

doze meses, por decisão do Presidente da República.
Durante o período de impedimento, o ex-dirigente per
maneceria vinculado ao órgão ou entidade, fazendo jus
a remuneração equivalente à do cargo de direção que
tenha exercido. O projeto caracteriza ainda como autor
de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, o ex-dirigente que violar
as limitações do período de impedimento.

Ao Projeto de Lei nº 345, de 2003, foram apen
sados os Projetos de Lei nº 3.736, de 2000, nº 4.456,
de 2001, nº 465, de 2003, e nº 2.585, de 2003, com
os conteúdos a seguir resumidos.

O Projeto de Lei nº 3.736, de 2000, da Deputada
Luiza Erundina, propõe o acréscimo de dispositivos ao
art.2º da Lei 8.429, de 1992, de modo a equiparar a
agente público aquele que, tendo exercido as funções
de Ministro ou Secretário de Estado, de Presidente ou
Diretor de agências nacionais, autarquias, inclusive
as especiais, fundações mantidas pelo Poder Público,
empresas públicas e sociedades de economia mista
ou ainda desempenhado cargo de natureza especial,
de secretário-executivo, de secretários ou de auto
ridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo
Direção e Assessoramento Superior - DAS, de nível
seis, no prazo de doze meses posteriores à sua exo
neração, tenha:

- atuado em beneficio ou em nome de
pessoa fisica ou jurídica, inclusive sindicato ou
associação de classe, em processo ou negócio
do qual tenha participado, em razão do cargo
anteriormente desempenhado;

- prestado consultoria ou assessoria a
pessoa fisica ou jurídica, inclusive sindicato
ou associação de classe, valendo-se de infor
mações não divulgadas publicamente a res
peito de programas ou políticas do órgão ou
da entidade da Administração Pública a que
esteve vinculando ou com que tenha mantido
relacionamento oficial direto e relevante nos
doze meses anteriores ao término do exercício
da função pública.

Já o Projeto de Lei nº 4.456, de 2001 , do Depu
tado Marcos Afonso, determina que diretor de agência
federal de regulação e fiscalização da prestação de
serviço público permanecerá vinculado, remunerada
mente, à entidade durante o período de doze meses
após deixar o cargo, sendo-lhe vedada, durante esse
prazo, a ocupação de qualquer cargo ou a prestação
de serviço de qualquer natureza em empresa sob re
gulamentação ou fiscalização da entidade a que se
encontra vinculado.

A violação dessas normas implicaria cometimen
to de infração prevista no art. 9º da já referida Lei nº
8.429, de 1992.

O Projeto de Lei nº 465, de 2003, do Deputado
Mário Assad Júnior, impede a prestação de serviços
para qualquer empresa, pelo prazo de um ano, con
tado do afastamento do cargo, quem tiver exercido
cargo de presidente ou de diretor de agência regu
ladora ou de instituição financeira oficial, recebendo,
durante esse período, salvo hipótese de demissão,
remuneração equivalente a setenta e cinco por cen
to daquela percebida no exercício do cargo. Ficaria
vedada a percepção simultânea dessa remuneração
com qualquer outra relativa exercício de cargo ou com
percepção de proventos de aposentadoria, ressalvado
o direito de opção.

A transgressão ao impedimento de exercício de
cargo ou prestação de serviços, nos termos propos
tos, constituiria ato de improbidade administrativa, im
portando enriquecimento ilícito, punível na forma da
legislação vigente.

Finalmente o Projeto de Lei nº 2.585, de 2003, do
Deputado Robson Tuma, proíbe toda pessoa que tenha
exercido cargo de chefia na administração pública de
assumir incumbência igualou semelhante na iniciativa
privada, por um período de cinco anos.

Não foram apresentadas emendas à proposição
nesta Comissão Permanente no prazo regimentalmente
estabelecido para tal.

" - Voto do Relator

Os projetos sob parecer têm como ponto de con
vergência o intuito de disciplinar na legislação pátria o
chamado regime de "quarentena" para ex-dirigentes de
órgãos públicos, já adotado por diversos países.

Trata-se de providência essencial no sentido de
impedir a utilização indevida de informações privilegia
das, detidas em razão do exercício de cargo público,
para proporcionar vantagens ilegítimas a particulares
e causar prejuízos ao interesse público em razão do
vazamento de dados e informações que deveriam estar
protegidos por sigilo legalmente admitido.

Verifica-se também a coincidência da maior parte
dos projetos quanto a considerar atos de improbidade
administrativa a violação de normas de quarentena
propostas, sujeitando os autores a punição nos termos
da legislação em vigor, notadamente a Lei nº 8.429,
de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da
administração pública direta, indireta ou fundacional.

A proposição principal enuncia de modo taxativo
a quais órgãos ou entidades a futura lei seria aplicável,
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outorgando porém ao Poder Executivo a competência
para ampliar essa relação para outros órgãos e enti
dades. Essa possibilidade configura um elastecimento
indesejável de restrição ao direito de trabalho e torna
ria, a rigor, dispE1nsável a lista constante do art. 2º. Um
segunda crítica diz respeito à inclusão da Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero
na lista de entidlades cujos dirigentes estariam sujei
tos à "quarentena". Trata-se de evidente improprieda
de, uma vez que, ao contrário das demais autarquias
e empresas constantes da lista, a Infraero não detém
funções reguladoras e atua monopolisticamente na
infra-estrutura aeroportuária, razão pela qual seus di
rigentes não são detentores de informação privilegiada
que pudesse ser usada em benefício de empresas sob
regulação ou concorrentes.

Há uma outra contradição no projeto. Enquanto
o seu art. 2º enuncia expressamente o campo de atue
ação da lei, o alrt.3º e subseqüentes podem sinalizar
para uma generalização não prevista nas disposições
iniciais, cabendo, aqui também, alterações no texto da
proposição, sem prejuízo do seu reconhecido mérito.

Também 81 preservação de vínculo empregatício
e de remunerado durante o período de impedimento,
estabelecida pelo art. 5º daproposição, carece de fun
damento. A restrição imposta ao término do mandato é
limitada a empresas que atuem na area de jurisdição
administrativa ou operacional do respectivo órgão ou
entidade. Nessas condições, o ex~titular de cargo de
direção terá seu acesso ao mercado de'trabalhb to
lhido apenas em relação a poucas empresas enqua
dradas na vedaqão. Justifica-se, portanto; a supressão
daquele dispositivo, bem cdmo, por idêntico motivo, do
parágrafo único do art.6º.

O anexo substitutivo, além das alterações de
conteúdo em virtude das questões acima abordadas,
incorpora também pequenos ajustes de texto, inclusive
na ementa, para. fazê-Ia mais conforme ao dispositivo
constitucional que se pretende regulamentar.

Passando ao exame das proposições apensas,
constata-se qUl~ o Projeto de Lei nº 3.736, de 2000,
trata do assunto apenas pela via da definição de ilícitos
administrativos configurados pela atuação na iniciati
va privada logo após o término do exercício de cargo
público. Nessas condições, não empresta à matéria
o tratamento direto dado mais adequadamente pelos
demais projetos.

Os Projetos de Lei nº 4.456, de 2001 , e nº 465,
de 2003, contemplam a matéria de modo mais restrito,
o primeiro cuidando apenas das agências regulado
ras, enquanto o segundo considera essas agências e
as instituições financeiras oficiais. Ambos os projetos
possuem mérito, devendo as entidades de que tratam

ser incluídas no rol daquelas relacionadas no substi
tutivo que oferecemos à proposição principal.

Por fim, o Projeto de Lei nº 2.585, de 2003, es
tabelece vedação genérica a que estariam sujeitos
todos os que exercessem cargo de chefia na esfera
pública, impedindo-os de, durante cinco anos, exercer
cargo semelhante na iniciativa privada. Além da impró
pria generalidade de tratamento dado a restrição que
a Constituição admite apenas para cargo ou emprego
que possibilite o acesso a informações privilegiadas,
o projeto é omisso quanto às sanções a que estariam
sujeitos os infratores.

Presentes essas razões, o voto que ora submeto
a este colegiado é no sentido de aprovar o Projeto de
Lei nº 345, de 2003, bem como seus apensos Projeto
de Lei nº 4.456, de 2001, e Projeto de Lei nº 465, de
2003, nos termos do substitutivo apresentado em ane
xo, e de rejeitar os Projetos de Lei hº 3.736, de 2000,
e Projeto de Lei nº 2.585, de 2003.

Sala da Comissão, 11de Ou'tubro de 2005. 
Deputado Daniel Almeida,. Relator.

PROJETO DE LErW 345, DE 2003
(Substitutivo do Relator)

Regulamenta o § 72 do art. 37 da Cons
tituição Federal, para estabelecer os requi
sitos e as restrições aos ocupantes dos
cargos públicos que especifica, em virtude
de acesso ~ infórmações~privilegiadasno
âmbito da Administração Pública Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o § 7º do art. 37 da

Constituição Federal, para estabelécer os requisitos e
as restrições a?s ocupantes dós cargos públicos que
especifica, em virtude de ac;essó a informações privile
giadas no âmbito da Adrriinistração Pública Federal.

Art. 2º Estãbsujeitosas condições estabelecidas
nesta lei os otopantes dos cargos de direção dos se
guintes órgãos e entidades:

Banco Central,do Brasil, Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Sociéile demais institui
ções financeira.s cor'ltrolada.s pela União;

Superintendêritia de Seguros Privados;
Comissão de Valores !Mobiliários;
Secretaria .da Receita Federal;
agências federais de regu lação e fiscalização da

prestação de serviço público;
Departamento de Aviação Civil.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo poderá

estender o disposto nesta lei, a outros cargos da estrutu
ra dos órgãos e entidades mencionados neste artigo.
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Art. 3º A investidura nos cargos de presidente,
diretor, ou equiparado de órgãos e entidades da Ad
ministração Federal direta, indireta ou fundacional de
que trata o art. 2º será precedida de compromisso
formal de dedicação exclusiva em tempo integral,
vedado o exercício de qualquer outro cargo, em
prego ou atividade, pública ou privada, bem como
a titularidade de ações, cotas, debêntures, partes
beneficiárias ou qualquer outro título representati
vo de capital ou interesse em empresa privada que
opere em segmento de mercado situado na área de
jurisdição administrativa ou operacional do respec
tivo órgão ou entidade.

Art. 4º Por um período de seis meses após a
exoneração do cargo ou o término do mandato, fica
o ex-titular dos cargos de que trata esta lei impedi
do de exercer qualquer atividade profissional, com
ou sem vínculo empregatício, para empresa privada,
nacional ou estrangeira, que opere em segmento de
mercado situado na área de jurisdição administrativa
ou operacional do órgão ou entidade em que atuava
o ex-dirigente.

§ 1º O Presidente da República poderá, por ato
específico em cada caso, ampliar a duração do impedi
mento, até o máximo de doze meses, sempre que con
siderar necessário ao atendimento dos fins desta lei.

§ 2º A vedação prevista no caput estende-se à
aquisição de ações. cotas, debêntures, partes benefici
árias ou qualquer outro título representativo de capital
ou interesse nas empresas mencionadas.

§ 3º Incluem-se no período de impedimento even
tuais períodos de férias não-gozadas.

§ 4º Incorre em improbidade administrativa, su
jeitando-se às penas da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, o ex-dirigente que violar o impedimento pre
visto neste artigo.

Art.5º Durante o impedimento, o ex-dirigente fi
cará vinculado ao órgão ou entidade, fazendo jus à
remuneração equivalente à do cargo de direção que
exerceu.

§ 1º No caso de efetivo exercício do cargo por pe
ríodo inferior a 2 (dois) anos, a remuneração durante o
impedimento será estabelecida proporcionalmente.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao ex-diri
gente exonerado a pedido, desde que tenha exercido
o cargo por, pelo menos, 6 (seis) meses.

Art. 6º A proibição de que trata esta lei se estende
ao ex-dirigente que tenha deixado o cargo por motivo
de passagem à inatividade.

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

Sala da Comissão. 11 de Outubro de 2005. 
Deputado Daniel Almeida, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
unanimemente, aprovou o Projeto de Lei nº 345/2003
e os Projetos de Lei nºs 4456/2001 e 465/2003, apen
sados, com substitutivo, e rejeitou os Projetos de Lei
nºs3736/2000 e 2585/2003, apensados, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Daniel Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves - Presidente, Marco Maia

- Vice-Presidente, Carlos Alberto Leréia, Cláudio Ma
grão, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre, João
Fontes, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Medeiros,
Milton Cardias, Pedro Henry, Tarcísio Zimmermann,
Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Walter BareUi, Ann
Pontes. Eduardo Barbosa, Laura Carneiro. Marcelo
Barbieri e Neyde Aparecida.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 345, DE 2003

Regulamenta o § 72 do art. 37 da Cons
tituição Federal, para estabelecer os requi
sitos e as restrições aos ocupantes dos
cargos públicos que especifica, em virtude
de acesso a informações privilegiadas no
âmbito da Administração Pública Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o § 7º do art. 37 da

Constituição Federal, para estabelecer os requisitos e
as restrições aos ocupantes dos cargos públicos que
especifica, em virtude de acesso a informações privile
giadas no âmbito da Administração Pública Federal.

Art. 2º Estão sujeitos às condições estabelecidas
nesta lei os ocupantes dos cargos de direção dos se
guintes órgãos e entidades:

I. Banco Central do Brasil, Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social
e demais instituições financeiras controladas
pela União;

li. Superintendência de Seguros Priva-
dos;

'li. Comissão de Valores Mobiliários:
IV. Secretaria da Receita Federal;
V. agências federais de regulação e fisca

lização da prestação de serviço público;
VI. Departamento de Aviação Civil.
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Parágrafo línico. Ato do Poder Executivo poderá
estender o disposto nesta lei a outros cargos da estrutu
ra dos órgãos e entidades mencionados neste artigo.

Art. 3º A investidura nos cargos de presidente,
diretor, ou equiparado de órgãos e entidades da Ad
ministração Federal direta, indireta ou fundacional de
que trata o art. 2º será precedida de compromisso
formal de dedicação exclusiva em tempo integral, ve
dado o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou
atividade, pública ou privada, bem como a titularidade
de ações, cotas, debêntures, partes beneficiárias ou
qualquer outro titulo representativo de capital ou inte
resse em empresa privada que opere em segmento de
mercado situado na área de jurisdição administrativa
ou operacional do respectivo órgão ou entidade.

Art. 4º Por um período de seis meses após a
exoneração do cargo ou o termino do mandato, ,fica o
ex-titular dos cargos de que trata esta lei impedido de
exercer qualquer atividade profissional, com ou sem vín
culo empregatíClio, para· empresa privada, nacional ou
estrangeira, que opere em segmento de mercado situado
na área de jurisdição administrativa ou operacional do
órgão ou entidade em que atuava o ex-dirigente.

§ 1º O Presidente da República poderá, por ato
específico em cada caso, ampliar aduraçãodô impedi
mento, até b máximo de doze mes~s, sempre que con
siderar necessário ao atendimento dos1ins desta lei.

§ 2º A vedação previstél 110 caputestende-se à
aquisição de açôes, cotas, de'bêntures~ partesben~1ici
árias ou qualquer ouUP tHylo representativo decapitai
ou interesse nas empresas menCionadas.

§ 3º Incluern~s'e noperíodo deimpedirnento even
tuais períodos deferiasnão"gozaâas.

§ 4º Incorreemirriprdbidad$administrativa, su
jeitando-se às per1asd~ Lei nº 8.429, de2 de junho
de 1992, o ex-dirigente que violar o impedimento pre
visto neste artigo.

Art.5º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará
vinculado ao órgão ou entidade, fazendo jus à remune
ração equivalente à do cargo de direção que exerceu.

§ 1º No caso de efetivo exercício dó cargo por pe
ríodoinferior a 2 (dois) anos, a remuneração durante o
impedimento será estabelecida proporcionalmente.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao ex-diri
gente exonerado a pedido, desde que tenha exercido
o cargo por, pelo menos, 6 (seis) meses.

Art. 6º A proibição de quetrata esta lei se estende
ao ex-dirigente que tenha deixado o cargo por motivo
de passagem à inEttividade.

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

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 530-8, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Cria a embalagem especial de prote
ção à criança, para medicamentos, produtos
químicos ou inflamáveis de uso doméstico
que oferecem risco à saúde." ; tendo pare
ceres da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação (relator: DEP. JOR
GE GOMES) e da Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e Comércio,
pela aprovação, com emenda (relator: DEP.
LUPÉRCIO RAMOS).

Despacho: Às Comissões de: Seguri
dade Social e Família; Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio; Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio

I - Relatório

O Projeto ementado, da lavra do ilustre Depu
tado Carlos Nader, dispõe que medicamentos, pro
dutos químicos ou inflamáveis de uso doméstico que
ofereçam risco à saúde deverão ser comercializados
em embalagem espeCial de proteção à criança, defi
nida como aqUela fabricada de forma a tornar difícil a
abertura e acessO ao conteúdo por crianças menores
de cinco anos de idade.

Estabelece, ainda, que os aludidos produtos,
quando utilizados para fins não domésticos, podem,
mediante autdrizaçâ9de órgão competente, ser co
mercializados em embalagens co'muns.

O descumprimento da lei sujeita o infrator às pe
nalidades estabelecidas na legislação sanitaria e no
Código de Proteção eDefesa do Consumidor.

Por fim, é ~aranfido às empresas fabricantes dos
produtos supracitados o prazo dle 180 dias para se
adequarem aos dispositivos da·.le~i.

Em sua justificativa, o eminente autor argumen
ta que a preven~ãoéfl melhor forma. de se evitar o
acidente tóxico infantil, do qua:l, segundo estudos, as
crianças com menos de cihcoanos são as principais
vítimas.

Em consonância com o inciso 11 do artigo 24 do
Regimento Interno desta Casa, a proposição está su
jeita à apreciação conc'lusiva pela Comissão de Segu
ridade Social e Famíliae por este Colegiado, que ora a
examina. Caberá à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Cidadania emitir parecer terminativo quanto à
constitucionalidade e juridicidade do Projeto.
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Na primeira comissão a que foi distribuída, a ini
ciativa recebeu voto favorável do nobre Deputado Jorge
Gomes, o qual foi aprovado unanimemente.

Coube-nos, nos termos do art. 32, inciso VI, a
honrosa tarefa de relatar o Projeto, o qual, no prazo
regimental, não recebeu emendas.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Os acidentes domésticos resultantes da ingestão
e do contato da pele e olhos com produtos tóxicos e
inflamáveis acontecem freqüentemente, vitimando, na
maioria das vezes, crianças em tenra idade. Embala
gens que não apresentam condições de segurança ade
quadas e tampas de fácil abertura permitem o acesso
das crianças a esses produtos, que, por sua natureza
corrosiva, podem causar sérias lesões, algumas com
conseqüências irreversíveis. Por esses motivos, consi
deramos que o Projeto em tela reveste-se de inegável
mérito sanitário e social.

Para proteger a saúde dos consumidores, a Lei
nº 6.360, de 1976, prevê que medicamentos, drogas.
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos e sa
neantes devam ser comercializados em embalagens
seguras, sujeitas à aprovação do órgão competente.
Várias normas, a serem obedecidas pelos fabricantes
de saneantes e seus congêneres, também foram edi
tadas pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA),
dentre as quais destacam-se a Portaria nº 10, de 15
de setembro de 1980, e a Resolução - RDC nº 163, de
11 de setembro de 2001, parcialmente alterada pela
Resolução - RDC nº 240, de 6 de outubro de 2004.

Observa-se, entretanto, que tais normas são me
nos abrangentes que o Projeto de Lei em comento, que,
outrossim, objetiva alçar algumas matérias da esfera
infralegal para o regramento legal e abordar questões
atinentes às crianças.

Quanto ao mérito econômico, ao qual devemos
nos ater, de acordo com o inciso VI. do art. 32 do Re
gimento Interno, julgamos que a medida preventiva
proposta - comercialização de produtos que oferecem
risco à saúde em embalagens seguras - constitui uma
ação relativamente simples e comprovadamente eficaz
para a redução dos acidentes associados à manipula
ção indevida dos produtos de que trata a iniciativa.

Conforme citado pela egrégia Comissão que nos
antecedeu, acidentes com medicamentos (responsáveis
por 28% dos casos registrados de intoxicação huma
na) e com produtos de uso doméstico (cerca de 9%
desses casos) representam considerável custo para o
sistema público de saúde, o qual poderia ser parcial
mente eliminado pela adoção da medida proposta na
iniciativa em exame.

Ademais, há que se considerar os custos sociais
e econômicos relacionados com a morbimortalidade
de pessoas que, não fossem tais acidentes, gozariam
de plena saúde e capacidade produtiva. Essa situa
ção traz prejuízos não apenas pessoais como para
toda a Nação.

Quanto aos aspectos financeiros, acreditamos que
a obrigatoriedade imposta por meio da iniciativa não
representa ônus que não possa ser absorvido pelas
empresas que atuam nos setores envolvidos.

Trata-se apenas de adaptação das embalagens
nas quais os produtos são usualmente comercializados,
como, por exemplo, por meio da introdução de tampa
de dupla segurança. Frente aos amplos benefícios e
economias que podem advir da implementação da
proposta em tela, acreditamos que seus custos, nesse
caso, não representam empecilho para sua adoção.

Neste ponto, sugerimos uma modificação ao Pro
jeto original, a qual, acreditamos, irá aperfeiçoá-lo. A
fim de acompanhar dispositivo do Código de Defesa
do Consumidor - que penaliza o fabricante por infor
mação insuficiente em seus produtos -, cremos que
deva ser obrigatória a aposição de advertências nas
embalagens das mercadorias de que trata a proposi
ção em tela, de forma a conscientizar o consumidor
sobre os perigos aos quais poderá estar exposto ao
manipular ou consumir determinado produto.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 530-A, de 2003, com a emenda anexa.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2005. - Depu
tado Lupércio Ramos, Relator.

EMENDA Nº-1

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 3º,
renumerando-se os subseqüentes:

.. Art. 3º Os rótulos dos produtos de que
trata o artigo 1º deverão apresentar:

I - sinal em relevo que permita distinguir,
pelo tato, o potencial risco do produto;

11- os dizeres "Cuidado: perigosa a sua
ingestão" e "Conservar o produto longe do al
cance de crianças";

111 - recomendações para primeiros so
corros."

Sala da Comissão. 25 de outubro de 2005. - Depu
tado Lupércio Ramos, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
530/2003, com emenda, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Lupércio Ramos.

---------------------_............------------------_.-,p_..
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Edson Ezequiel, Jorge
Boeira, Léo Alcàntara, Reinaldo Betão, Ronaldo Di
mas, Rubens Otoni, Delfim Netto, Dr. Benedito Dias,
Lupércio Ramos, Nelson Marquezelli, Osório Adriano
e Veda Crusius.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Acrescen1l:3-se ao projeto o seguinte artigo 3º,
renumerando-se os subseqüentes:

" Art. 3º Os rótulos dos produtos de que
trata o artigo 1º deverão apresentar:

1- sinal em relevo que permita distingu ir,
pelo tato, o potencial risco do produto;

11 .- os dizeres "Cuidado: perigosa a sua
ingestão" e "Conservar o produto longe do al
cance ele crianças";

111 - recomendações para primeiros so
corros:'

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005. 
Deputado Rom,eu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.617-A, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Diispõe sobre a criação de selo come
morativo dos cinqüenta anos da implanta
ção do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia -INPA; tendo parecer da Comis
são de Ciência eTecnologia, Comunicação
e Informática, pela aprovação (relator: DEP.
SILAS CÂMARA).

D1espacho: Às Comissões de: Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; Edu
cação e Cultura; e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)

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

PUblicação do Parecer da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática

I - Relatório

O projeto de lei sob exame, de autoria da ilus
tre Deputada Vanessa Grazziotin, visa à criação de
selo comemorativo dos cinqüenta anos da implanta
ção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
-INPA.

Em sua justificação, a autora da proposição res
salta a relevante contribuição do INPA para o conhe
cimento científico da Amazônia Brasileira, razão pela

qual propõe a criação do selo em homenagem à ins
tituição.

De acordo com o despacho expedido pela Mesa
da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei em apre
ciação deverá ser analisado pela Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
Comissão de Educação e Cultura e pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A iniciativa da nobre Deputada Vanessa Gra
zziotin com o objetivo de criar selo comemorativo
dos cinqüenta anos da implantação do Instituto Na
cional de Pesquisas da Amazônia -INPA - constitui
se em justa homenagem a essa entidade que tanto
tem contribuído para o desenvolvimento do estudo
científico do meio físico e das condições de vida da
Região Amazônica.

Desde a sua criação, o INPA tem assumido de
forma crescente a tarefa de produzir conhecimento
sobre a Amazônia Brasileira. Diante desse cenário,
tem atuado no sentido de estabelecer um compromis
so entre o desenvolvimento sustentável e a defesa do
meio ambiente e de seus ecossistemas. Da mesma
maneira, promove estudos.sobre a biodiversidade, a
sociodiversidade e os recursos florestais e hídricos
da região.

As inestimáveis realizações da instituição ao
longo de cinco décadas revelam a sua importân
cia para o País. Apesar da histórica carência de
recursos destinadosaolNPA, a entidade foi capaz
de enfrentar desafios desde a sua implantação,
e hoje atravessa uma fase dé discussão de novo
modelo gestão, adequado àS atuais demandas da
sociedade.

Em virtude da relevância da entidade para o País,
sobretudo para a Região Norte, consideramos meri
tória a iniciativa de criação de selo comemorativo em
homenagem aos cinqüenta anos do INPA.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que o relatório
elaborado por este Relator se baseou no parecer
apresentado à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática no ano de 2003 pelo en
tão Relator do Projeto em análise, Deputado Jamil
Murad, que não foi apreciado em tempo hábil por
esse órgão.

Tendo em vista os argumentos aqui expostos, nos
so voto é pela aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2005. - Depu
tado Silas Câmara, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
1.617/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Silas Câmara.

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

ardo Sciarra e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci Sobrinho,
Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet,
Hermes Parcianello, Iris Simões, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, Jorge Gomes. José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Jovino Cândido, Jú
lio Cesar, Luiza Erundina, Marcelo Barbieri, Maurício
Rabelo, Miro Teixeira, Nelson Proença, Professora
Raquel Teixeira, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Sandes Júnior, Takayama, Vic Pires Franco, Walter
Pinheiro, Durval Orlato, João Castelo, Leodegar Tis
coski, Lobbe Neto, Luiz Piauhylino, Romel Anizio e
Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.3GB-A, DE 2005
(Do Sr. Ivo José)

Dispõe sobre a criação do Cadastro
Nacional de Bicicletas, e dá outras provi
dências.; tendo parecer da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, pela rejeição (relator: DEP. AN
TONIO CARLOS BISCAIA).

Despacho: Às Comissões de: Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado
Viação e Transportes Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.

24 "
Publicação do Parecer da Comissão

de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 5.368, de 2005, de autoria
do nobre Deputado Ivo José, estabelece a criação do
Cadastro Nacional de Bicicletas. A proposição em aná
lise busca dar base legal para que, voluntariamente, os
donos desses veículos possam requerer a realização
da gravação de numeração identificadora na estrutura
metálica das bicicletas e o seu devido registro em um
cadastro nacional.

Em sua justificação, o nobre autor argumenta
que as bicicletas representam um importante meio de
transporte, mas são objeto de furto e roubo na lide co
tidiana, o que ainda alimenta um comércio clandestino.
Dessa forma, conclui que a medida proposta ajudará
a reduzir a ocorrência desse tipo de delito, contribuin
do para a paz social e para a preservação do direito
de propriedade.

A Proposição foi distribuída para as Comissões de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e
de Cidadania, nos termos em que determinam os arts.
24, inciso 11, e 54, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RICD).

Decorrido o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao Projeto de Lei nº 5.368, de 2005,
nesta Comissão.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 5.368, de 2005, foi distribuí
do a esta Comissão Permanente por tratar de assunto
relacionado com matéria relativa à segurança pública,
nos termos da alínea "d", do inciso XVI do artigo 32.
do RICD.

O objetivo da proposição em tela é fornecer base
legal para que os donos de bicicletas requeiram que
seus veículos sejam marcados e incluídos em um ca
dastro nacional. Sob o ponto de vista da segurança pú
blica, entendemos que oferecer essa possibilidade aos
donos de bicicletas demonstra preocupação social, no
entanto, cria diversos entraves administrativos de difícil
solução. Além disso, podem ser postos sob questiona
mento os possíveis benefícios práticos de tal proposta,
uma vez que o art. 2º, do PL nº 5.368/05 faculta aos
donos de bicicletas a efetivação de tal registro.

Ademais, a criação de um cadastro nacional de
bicicletas, apesar de, em um primeiro momento, parecer
tarefa trivial, reveste-se de grande complexidade, pois
cada bicicleta deverá ser marcada, registrada, vistoriada
e documentada. Importa, ainda, em criar um órgão que
mantenha, controle e fiscalize o cadastro e os veículos.
Todos esses passos implicam em custo para o Estado
que já não possui destinação suficiente para os mais
básicos serviços de segurança pública. A solução ób
via para a viabilização da criação e manutenção de tal
sistema será repassar o custo ao cidadão, em forma
de taxa de registro ou licenciamento.

Portanto. parece-nos evidente que a gravação
de uma numeração na estrutura metálica do veículo e
a sua devida inscrição em um cadastro nacional con
tribuiria, de alguma forma, para inibir furtos e roubos
de bicicletas. Entretanto, as taxas a serem cobradas
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para viabilizar tal controle poderão, até mesmo, ul
trapassar o valor do bem, uma vez que há bicicletas
que custam menos de R$ 100,00, modelos que são
acessíveis para aquisição por parte da população
de baixa renda. Diante de tal ônus, que proprietário
estaria disposto a pagá-lo para registrar a sua bici
cleta, uma vez que não estará legalmente obrigado
a fazê-lo?

Portanto, diante do acima exposto e atendo
nos exclusivamente ao mérito que compete a esta
Comissão sob () ponto de vista da segurança públi
ca, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº. 5.368,
de 2005.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2005.
- Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

111 -- Parecer da Comissão

A Comissáo de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realiza
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 5.368/05, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio
Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Campos e Al

berto Fraga - Vice-Presidentes; Cabo Júlio, Gilberto
Nascimento, Jair Bolsonaro, Moroni Torgan, Paulo
Rubem Santié:l90, Perpétua Almeida e Raul Jung
mann....; titulares; Antonio Carlos Biscaia e Luiz Couto
- suplentes.

Sàla.da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Enio Bacci Presidente

PROJETO DE LEI Nº 5.585-A, DE 2005
(Do Sr. Jurandir Boia)

Altera os Incisos 11 e VII, do Art. 51, da
Lei nº '11.101, de 09 de feverei ro de 2005,
reduzindo as demonstrações contábeis
das empresas, que deverão instruir a peti
ção inicial de recuperação judicial, a dois
exercíc:ios anteriores à data em que for
apresentada. ; tendo parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econõmico, Indústria e
Comércio, pela rejeição (relator: DEP.JOR
GE BOiaRA).

Despacho: Às Comissões de: Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio;
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 Des4:mvolvimento Econômico, Indústria
e ComÊÍrcio

I - Relatório

Trata-se de proposta de modificação em lei recém
aprovada pelo Congresso Nacional, a chamada Lei de
Falências ou Lei de Recuperação de Empresas.

As modificações são pontuais e atingem os do
cumentos necessários à instrução da petição inicial
de recuperação judicial (art. 51 ).A primeira reduz o
prazo, para as demonstrações contábeis relativas aos
exercícios sociais, de 3 para 2 anos; a segunda deter
mina que os extratos das contas bancárias sejam dos
últimos 2 anos até a data do pedido de recuperação,
em vez de simplesmente "extratos atualizados", como
reza o texto vigente.

No prazo regimental de sessões, não foram apre
sentadas emendas. Além desta Comissão de Desen
volvimento Econômico, .Indústria .e Comércio, o pro
jeto será apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, estando sujeito à apreciação
conclusiva pelas comissões.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Lei de Recuperação de Empresas tramitou
por longos 11 anos no Congresso Nacional. Ela subs
tituiu o Decreto-lei nº 7.661, de 1945. Como se sabe,
envolveu acaloradas p6Iêl1'lica·s, principalmente so
bre ordem de preferência no quadro de credores, o
que promoveu um deb!'lte políticobastante intenso.
Optou-se pela preferência aos créditos trabalhistas,
mas limitados a 150 salários mínimos, seguidos dos
credores com garantia r~al, que ganharam preferência
em relação ao fisco.

.Entendemos que tanto anos de tramitação ates
tam que a lei forexaustiyamente <:iiscutida. Seus primei
ros efeitos na sociedade começam a se sentir. Altera
ções, neste.primeirb momento, deVem ser feitas com
muita parcimônia para Mão reabrird~bates superados e
devem envolveraspectos de extr~ma relevância. Há que
se aguardar tomo b s~tor pfiva<!ioe' o Poder Judiciário
irão se comportar dian'te do novo,marco regulador da
recuperação judi'cii:ll eextrajudibal e da falência.

Exigir, como propõé a pr0pbsição em tela, que
seja reduzido de 3 para 2 anos o prazo dos demons
trativos contábeis dos exercícios sociais que instruem
a petição inicial de recuperação judicial e que os ex
tratos bancários abranjamo mesmo período não nos
parece se enquadrar em tal c$so. Quando se optou
por 3 anos, certamente que o legislador quis que o juiz
dispusesse de informações de um período mais longo.
O fato de também permitir que empresas com mais
de 2 anos possam requerer o benefício não inviabili
za aquela escolha. Apenas informa que ele agiu com
mais liberalidade com empresas mais novas. Quan-
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to aos extratos bancários, a exigência de que sejam
atualizados nos parece suficiente. Caso a empresa
requerente tenha tido dificuldades econômicas ante
riores, como argumenta o ilustre autor da proposição,
elas serão evidenciadas pelos próprios demonstrativos
contábeis dos últimos 3 anos.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei nº 5.585, de 2005.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2005. - Depu
tado Jorge Boeira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 5.585/2005,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Jorge 80
eira.O Deputado André Figueiredo apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Edson Ezequiel, Jorge
Boeira, Léo Alcântara, Reinaldo Betão, Ronaldo Di
mas, Rubens Otoni, Delfim Netto, Dr. Benedito Dias,
Lupércio Ramos, Nelson Marquezelli, Osório Adriano
e Yeda Crusius.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

A aprovação da Lei de Recuperação de Empresas
representou, indubitavelmente, um importante avanço
institucional. A lei que regulava a matéria era de 1945
e estava completamente fora de sintonia com as ne
cessidades do mundo moderno.

Ocorre que as contingências próprias do processo
legislativo fizeram com que algumas falhas persistissem.
Em muitas delas, o resultado alcançado foi o possível,
em face dos muitos grupos de interesse que se organi
zaram e defenderam seus pontos de vista. Em outras,
não foi o caso. As máculas foram fruto, tão-somente,
da imperfeição do Homem, que, por mais que busque
a excelência, sempre incorre em falhas.

Tal nos parece a situação que o projeto em tela
busca corrigir. Não se trata de reabrir debates que fo
ram resolvidos, como seria o caso de mudar a ordem
de preferências no recebimento dos créditos da massa
falida. Não, trata-se apenas de corrigir uma pequena,
mas importante imperfeição da lei aprovada. Enten
demos que, de fato, há uma inconsistência entre os
arts. 48 e 51, pois, ao passo que o primeiro permite
que empresas com funcionamento há apenas 2 anos
possam requerer a recuperação judicial, o segundo
exige demonstrativos contábeis dos últimos 3 anos. A
inconsistência traz um perverso efeito de tratar de for-

ma diferente agentes econômicos iguais, pois empre
sas mais antigas acabam por receber um tratamento
injustificadamente menos favorável.

Também importante é a segunda alteração, que
aumenta o grau de transparência, ao exigir que os ex
tratos bancários da empresa requerente sejam dos dois
últimos anos e não apenas os extratos atualizados, o
que permite evidenciar a trajetória financeira da em
presa por um período mais longo. Isso dará melhores
condições ao juiz para decidir.

Louvamos, pois, a iniciativa do Deputado Juran
dir Boia. Pedimos vênia ao Deputado Jorge Boeira
para discordar de seu voto, ao mesmo tempo em que
solicitamos aos nobres Pares o apoio à proposição
sob exame.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei 5.585, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de novembro de 2005.
- Deputado André Figueiredo.

PROJETO DE LEI Nº 5.632-A, DE 2005
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre as sacolas plásticas
fornecidas por estabelecimentos comer
ciais para embalagem ou reembalagem de
produtos e dá outras providências:'; tendo
parecer da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, pela rejei
ção (relator: DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO).

Despacho: Às Comissões de: Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio
Defesa do Consumidor Constituição e Justiça
e de Cidadania (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio

I - Relatório

O Projeto de Lei de nº 5.632, de autoria do nobre
Deputado Carlos Nader, propõe em seu art. 1º que as
sacolas plásticas fornecidas por estabelecimentos co
merciais, destinadas a embalagem ou reembalagem
de produtos de qualquer natureza, tenham impressas,
de forma visível. informações sobre suas dimensões
e peso máximo suportável.

O parágrafo primeiro deste artigo estabelece
que as sacolas mencionadas no caput são aquelas
fornecidas por estabelecimento comercial ao consu
midor, com o objetivo de embalar suas compras, não
se aplicando as disposições a embalagens fornecidas
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pelo fabricante do produto. a segundo parágrafo de
termina que o peso máximo será expresso em quilo
gramas, ou gramas, e as dimensões em centímetros
ou metros cúbicos.

A proibição do uso de sacolas plásticas sem alças
para o acondicionamento de compras é o que prevê o
art. 2º da proposição em apreço. Proíbe-se também, no
mesmo artigo, o uso, com o mesmo propósito, de em
balagens utilizadas para o armazenamento de lixo.

Na seqüência, o art. 3º estabelece as penalidades
a que estará sujHitoo estabelecimento infrator. São elas
advertência por escrito, multa de até 10.000 UFIR's e
suspensão das atividades por até 30 dias.

No art. 4º, há a determinação de que a lei em que
a proposição eventualmente poderá se transformar
entrará em vigor na data da sua publicação.

Por fim, o último artigo propõe a revogação das
disposições em contrário.

A proposil;:ão em tela foi distribuída, para apre
ciação nos termos do artigo 24, 11; para as comissões
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
de Defesa do Consumidor e de Constituição, Justiça e
Cidadania. No àmbito desta Comissão de Desenvol
vimento Econômico, InClústria e Comércio, no prazo
regimental, nãoforamapresentadas emendas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Em sua justificação, o nobre Deputado Carlos
Nader argumenta que há várias denúncias acerca de
estabelecimentc>s comerciais que colocam nas embala
gens plásticas peso além doque elas podem suportar.
Com isto, acabam por provocar seu rompimento. Caso
isto ocorra quando o consumidor atravessa uma rua,
sobe uma escada ou sai de veículo, ouquando há risco
de quebra do produto contido pela embalagem, passa
a haver risco para a pessoa que a transporta. É exa
tamente para proteger o consumidor, com a redução
deste risco, qUE~ a. proposição foi apresentada.

Sem embargo, consider~mos de grande impor
tância e estaremos sempre prontos a apoiar projetos
de lei que venham a proteger os consumidores e me
lhorar suas vidas. Afinal, consumidores somos todos
nós. Não obstante, cremos que a proposição não me
rece prosperar.

a fornecimento de sacolas plásticas para o con
sumidor embalar os produtos adquiridos é prática rela
tivamente recente. Embora bastante generalizada nos
mais variados ramos do comércio varejista, tal hábito
não é, de forma alguma, universal. Há inúmeras lojas
e regiões que ainda hoje embrulham as compras de

seus clientes em papel grosso, ou em jornal usado, ou
não as embrulham.

A grande expansão do uso de sacolas plásticas
nos últimos dez ou vinte anos se liga a dois fundamen
tos básicos: o desenvolvimento tecnológico que per
mitiu a sua produção a baixo custo e a necessidade
do comerciante de agradar ao seu cliente, oferecen
do-lhe serviços mais completos e melhores. Ambos os
processos ocorreram sem uma imposição de normas
pelo Estado, mas antes como resultado da concorrên
cia entre empresas.

Importa notar que o não-fornecimento de sacolas
plásticas não deve ser confundido com atraso econô
mico. Em vários países - sendo Portugal e Espanha
exemplos próximos a nós, pela cultura e história - os
supermercados cobram dos consumidores um determi
nado valor por sacola oferecida. Como conseqüência,
os operadores de caixa indagam dos consumidores se
lhes interessa -oU não -obter a sacola. Ilustra-se, com
estêexemplo, o fato de que o forneCimento da. sacola
é questãoligadEl à dinâmica da concorrência entre as
empresas de determinado ramo. Há, também, aqueles
segmentos em que as empresas adotam diferentes
meios de acondicionar as compras de seLlS clientes:
caixas, sacolas de pap'el, I papel ,etc.

Assim, as empresas têm buscado diversas alter
nativas·para resblver o pr6blem~ de facilitar a tarefa
do consumidor de atuar como tral;lsportador final dos
bens desde. o Vi:lr~jista até a SUEI. residêhcia ou local de
consumo efetiv~d6s bensadqúi,ridos. Embora caiba
ao 6sta80 régul,ir a concorrência e estabelecer nor
mas'queajudem'a preservar a saúde ,e a integridade
físic~dbsconst!Jmidores;.faze'rconstar das sacolas
sua bapacidadedeaconâicion~~er\tonos parece in
tromli~~ãoindevidaé imprópria 80 Estado onde sua

',I;, ,I ,~:'~" ", ", " ,,' ,.1 , I

pres~mça, nao e necessana.
" B~s~a irnaginaroexército: de fiscais necessários

para saoer'Se as sacolas fornebidas por determinado
estabelecimento têm devidamente impressas as in
forniaçõessol:>:résuáCapaeidaâe, em volume e peso.
Embora o, elev~dodesernprego do momento atual
reco'mefld~ ações doEstado no sentido de criar pos
tos delrab~lho, .~. fl,lndêmental 'que os mesmos sejam
produtivos. Ou, pelom~nos, que os benefícios criados
pela fiscalização do cumprimento de certa norma se
jam efetivamente expressivos, de forma a justificar os
empregos dos fiscais.

Não parece ser este o caso da proposição em
debate. Apesar de exaustiva pesquisa, não consegui
mos obter estatísticas sobre o número de casos em
que houve perda' da integridade física do consumidor
devido ao rompimento da embalagem na qual ela car-
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regava suas compras. Não obstante, acredita-se que
sejam raros os casos, e mais raros ainda aqueles em
que, tendo o cliente percebido a fragilidade da emba
lagem, ainda assim insistiu em usá-Ia, acabando por
acidentar-se!

Por outro lado, há alguns aspectos questionáveis
na proposição, que no entanto deverão ser abordados
pela douta Comissão de Constituição, Justiça e de Ci
dadania. Dentre eles, o último artigo, determinando a
revogação das disposiç':-es em contrário, assim como
a dificuldade de se distinguir entre os mandamentos
do parágrafo primeiro do art. 1º. Por um lado, diz o
texto que a proposição se aplica às sacolas a serem
fornecidas pelos comerciantes aos seus clientes; por
outro, afirma-se que a legislação não se aplicará às
sacolas fornecidas pela indústria. Indaga-se, porém,
não serão as indústrias que fornecerão as sacolas aos
comerciantes? Evidentemente, caberá à Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania a solução destas
questões.

Considerando todas as razões acima expostas e
devidamente argumentadas, SOMOS PELA REJEiÇÃO
DO PROJETO DE LEI Nº 5.632, DE 2005.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2005. - Depu
tado André Figueiredo, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza
da hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº
5.632/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado André Figueiredo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Edson Ezequiel,

Jorge Boeira, Léo Alcântara, Reinaldo Betão. Ronaldo
Dimas, Rubens Otoni. Delfim Netto, Dr. Benedito Dias,
Lupércio Ramos, Nelson Marquezelli, Osório Adriano
e Veda Crusius.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº S.67S-A, DE 200S
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre as Empresas Patrocina
doras de Uniformes escolares de escolas
públicas, e dá outras providências."; tendo
parecer da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, pela apro
vação (relator: DEP. REINALDO BETÃO).

Despacho: Às Comissões de: Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio

Educação e Cultura Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.

24 "
Publicação do Parecer da Comissão

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio

I - Relatório

O Projeto em epígrafe. de autoria do nobre Depu
tado Carlos Nader, autoriza a aposição do nome e do
logotipo de empresas patrocinadoras - com exceção
dos fabricantes de bebidas alcóolicas e de fumo - nos
uniformes dos alunos da rede pública de ensino, durante
o período em que for acordado o patrocínio.

Essas empresas, de acordo com o art. 2º da pro
posição, deverão se responsabilizar pela confecção do
uniforme, o qual será doado aos alunos regularmente
matriculados, e comprometer-se com doações. obras
ou serviços a serem fornecidos à escola pública, bem
como com o fornecimento de mobiliário e material
escolar.

Por fim, autoriza as Secretarias de Educação a
elaborarem o modelo do uniforme da escola pública
que veiculará nome e marca da empresa patrocinadora
e estabelece que o Poder Executivo regulamentará a
lei no prazo de 180 dias.

Em sua justificativa, o ilustre autor argumenta
que a captação de recursos privados por meio da me
dida proposta deverá incrementar os investimentos na
educação, beneficiando milhares de alunos da rede
pública de ensino.

Em consonância com o inciso \I do artigo 24 do
Regimento Interno desta Casa, a proposição está su
jeita à apreciação conclusiva por esta Comissão, que
ora a examina, e pela Comissão de Educação e Cul
tura. Caberá à Comissão de Constituição, Justiça e de
Cidadania emitir parecer terminativo quanto à consti
tucionalidade e juridicidade do Projeto.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao PL nº 5.675, de 2005.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Desde 1998, primeiro ano em que a Associação
Brasileira de Vestuário (Abravest) doou uniformes à
Prefeitura de São Paulo, em caráter informal, tem
crescido a polêmica em torno da permissão de que
empresas veiculem publicidade em uniformes de es
colas públicas.
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A nosso ver, vários são os benefícios, de ordem
econômica e sodal, que podem advir dessa prática,
formalizada pelo Projeto em tela.

Malgrado a melhoria recente dos indicadores
sociais relativos à educação, persistem as mazelas
no ensino público brasileiro e aumenta a dívida edu
cacional para com o povo brasileiro. A falta de investi
mentos, seja em infra-estrutura física, seja em capital
humano, tem, progressivamente, deteriorado a quali
dade do ensino, comprometendo, assim, o futuro dos
jovens brasileiros.

A medida proposta na iniciativa em comento po
derá poupar recursos aos cofres públicos, permitindo
que o governoirlvista nas verdadeiras prioridades da
educação pública. No caso da cidade de São Paulo, a
Abravest está disposta a doar, em 2006, 1 milhão de
conjuntos de uniformes para alunos matriculados em
escolas municipais, no valor de R$ 70 milhões. Com
os recursos economizados com a compra de unifor
mes, poderiam ser construídas cinqüenta novas es
colas por ano.

Além disso, cabe considerar as vantagens, para
a indústria de confecção, da implementação dessa
medida. O cará1ter cíclico de suas atividades produz
períodos de grande capacidade produtiva ociosa nas
empresas do setor,· que poderia· ser utilizada para a
confecção dos uniformes para os alunos da rede pú
blica. Desta forma, desenvolvem ações sociais, satis
fazendo os ansl~ios âa sociedade e agregando valor
à corporação, €' divulgam suas marcas, o que pode
incrementar as vendas no período subseqüente. Por
sua vez, o aUmE'nto do dinamismo do setor, resultante
da adoçãodárnedida proposta no Projeto sob exame,
pode gerar novos postos de trabalho e, conseqüente
mente, renda pára pessoas que hoje se encontram
desempregadas.

A oportunidade de ampliar o investimento.em
educação tem üm alcance muito maior do que os
retornos privâ,dl:)s dele decorrentes. De acordo com
relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2006,
divulgado pel6BaricO Mundial no dia 17 de butubro
último, o invesfiménto em educação é a principal
medida para diminuir as desigualdades de renda.
Além disso, mostra estreita correlação com a taxa
de crescimento do produto. Neste sentido, a elevada
taxa de retorno:sodal da educação justifica iniciativas
que visem aincreme~taros recursos destinados atai
fim e, assim, elevar a: qualidade do ensino oferecido
à popul~ção.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 5.1575, de 2005.

Sala da Comissão, 1º de novembro de 2005.
- Deputado Reinaldo Betão, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
5.675/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Reinaldo Betão.

O Deputado André Figueiredo apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Edson Ezequiel,

Jorge Boeira, Léo Alcântara, Reinaldo Betão, Ronaldo
Dimas, Rubens Otoni, Delfim Netto, Dr. Benedito Dias,
Lupércio Hamos, Nelson Marquezelli, Osório Adriano
e Veda Crusius.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Romeu aueiroz, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ANDRÉ
FIGUEIREDO

A presente proposição destina-se a autorizar a
inscrição do nome e marca de empresas patrocina
doras nos uniformes dos alunos da rede pública de
educação. Em que pesem os argumentos a favor da
economia de recursos públicos que poderia ser al
cançada com a doação de uniformes por empresas e
a possibilidade de alocá-los para necessidades mais
prioritárias, acreditélmos que esses pretensos benefí
cios, nb curto prazo, podem se transformar em grande
prejuízo, quando se vislumbram hbrizontes de tempo
mais amplos.

A doação de uniformes em troca da inscrição do
nome ou marca de ernpresasnos uniformes escolares
tem él intenção de aumehtar, mesmo que indiretamente,
os retornos financeiros dessas firmas, por meio da di
vulgação de suas 1990marcas nas escolas e em outros
locais por onde as ,'crianças matriculadas em institui
ções públicas de er)sin() transitem. Transforma, assim,
crianças em ga'rotos-propaganda, estabelecendo uma
relaçãO mercantil e'nÜeo aluno e.a escola.

()papel da escola riãoe e nem mesmo pode
ser esse. Acima detlldo, essas!institui4ões têm como
missão precípua.motivar alUnos a adquirirem conhe
cimento e transformáHos, assim, ernciêJadãos plenos.
Des~aforma, o Projeto em teláfere o artigo 277 da
Constituição Federal que determina, como dever do
Estado, a: proteção da criança contra toda forma de
exploração, incluída; portanto, a econômica.

É preciso ter em mente que o uniforme escolar
não é uma roupa qualquer. Representa a vinculação
da criança a uma instituição de ensino e traz consigo
uma série de responsabilidàd~se direitos que não
podem estar associados a interesses antagônicos à
liberdade de pensar e se expressar. Ao permitir que
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crianças façam, à sua revelia e de seus pais, propa
ganda para empresas, interfere-se no direito dessas
crianças à livre manifestação do pensamento, indo,
assim, de encontro a mais um ditame constitucional
estabelecido no art. 5º do Capítulo I - Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos.

O maior investimento que uma Nação pode fa
zer é em seu capital humano. Esse, sim, deve ser pre
servado e não estar submetido a interesses de curto
prazo relacionados a economia de recursos irrisórios,
se comparados aos prejuízos que essa medida pode
trazer às crianças e a Nação, o que não justifica sua
adoção.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei nº 5.675, de 2005.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2005.
- Deputado André Figueiredo.

PROJETO DE LEI Nº 5.814-A, DE 2005
(Do Sr. Ivo José)

Permite o parcelamento excepcional
de débitos das micro e pequenas empre
sas para com a Secretaria da Receita do
Brasil relativos a contribuições destinadas
ao custeio do Regime Geral de Previdên
cia Social com competências anteriores a
julho de 1995; tendo parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econõmico, Indústria
e Comércio, pela aprovação (relator: DEP.
GERSON GABRIELLI).

Despacho: Às Comissões de: Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio
Seguridade Social e Família Finanças e Tribu
tação (Mérito e Art. 54, RICO) Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio

I - Relatório

Trata-se de proposição com o intuito de retirar
multas de parcelamento de débitos de micro e peque
nas empresas de competências anteriores a 1ºde julho
de 2005 ( e não de 1995, como menciona a ementa),
referentes a contribuições destinadas a financiar o
Regime Geral de Previdência Social. Propõe-se ainda
- sobre os valores de cada prestação - a substituição
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELlC pela Taxa Referencial de Juros
- TR. Em contrapartida, o projeto apresenta a redução

do prazo de parcelamento dos referidos débitos de 60
para 48 meses.

No prazo regimental de 5 sessões, não foram
apresentadas emendas. Além desta Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o
projeto será examinado, conclusivamente, pela Comis
são de Seguridade Social e Família, pela Comissão
de Finanças e Tributação, inclusive no mérito, e pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Inúmeras iniciativas têm sido apresentadas pelos
parlamentares a fim de dar efetividade a um dos prin
cípios da ordem econômica nacional, consubstanciado
no inciso IX do art. 170 da Constituição Federal, que
estabelece o tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte. Como se sabe, tal porte de empre
sa é grande gerador de emprego e renda e responde
por parcela expressiva do PIS nacional. Apesar disso,
ele enfrenta diversos obstáculos para o seu pleno de
senvolvimento. São os limites de enquadramento do
SIMPLES, congelados há diversos anos. São os crité
rios extremamente restritivos de adesão, que deixam
inúmeras atividades econômicas de fora, além de to
dos os problemas enfrentados pelo setor empresarial
de uma forma geral, sentidos de forma mais intensa
pelos negócios de menor porte, como a insuficiência
de crédito, o baixo crescimento da economia, que faz
os mercados se expandirem muito lentamente etc.

A proposição em tela traz providência importante,
que é permitir o parcelamento dos débitos previden
ciários de micro e pequenas empresas a taxas mais
baixas do que as praticadas pela legislação vigente,
além da eliminação das multas. A taxa proposta - TR
- tem se situado em praticamente todos os meses,
desde 1999, em menos de 20% da taxa vigente, a
SELlC. Haverá, portanto, um significativo alívio no
serviço de juros pagos pelos pequenos negócios em
tais operações. Isso aliviará os respectivos fluxos de
caixa, permitindo que a regularização previdenciária
se dê mais suavemente. A redução dos prazos de pa
gamento, por sua vez, permite que os cofres da Pre
vidência Social sejam repostos com mais brevidade,
sem comprometer o objetivo principal da medida, que
é reduzir os encargos das empresas.

Favorecer os pequenos negócios significa criar
empregos e gerar crescimento econômico. Outros paí
ses já descobriram este fato e estão obtendo excelen
tes resultados. A Itália é o grande exemplo de apoio
ao potencial dos negócios de menor, que lá já são os
maiores responsáveis pela exportação.

___________________________----- w-<eo;.~'"'
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Elogiamos a iniciativa do Deputado Ivo José e
reafirmamos nosso apoio a toda e qualquer iniciativa
que vise a dar melhores condições a tal porte de em
presa. Alertamos apenas para a técnica legislativa, que
incorreu no eqUlívoco de a data de aplicação referida
na ementa ser diferente da data mencionada no texto
da proposição. Tal aspecto, no entanto, será corrigido
pelo foro compe1tente para tanto, a Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 5.:814, de 2005.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2005.
- Deputado Gerson Gabrielli, Relator.

111 .- Parecer da Comissão

A Comiss.ão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
5.814/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Gerson Gabrielli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Edson Ezequiel, Jorge

Boeira, Léo Alcântara, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Ru
bens Otoni, Delfim Netto, Dr. Benedito Dias, Lupércio Ramos,
Nelson Marquezelli, Osório Adriano e Veda Crusius.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.821-A, DE 2005
(Do Poder Executivo)

Alltera os limites originais do Parque
Nacion,al de Jericoacoara, situado nos Muni
cípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, no
Estado do Ceará, e dá outras providências;
tendo Illarecer da Comissão de Meio Am
bientel~Desenvolvimento Sustentável, pela
aprovação (relator: Dep. João Alfredo).

D1espacho: Às Comissões de: Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICID)

Alpreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 5.821/05, originário do Poder
Executivo, extingue a Área de Proteção Ambiental de
Jericoacoara, criada pelo Decreto nº 90.379/84, e altera
os limites do Parque Nacional de Jericoacoara, criado
pelo Decreto de 4 de fevereiro de 2002.

Consta na proposição ora em apreço um memorial
descritivo do perímetro, contendo os vértices dos limites
do Parque, obtidos a partir de cartas topográficas digitais
em escala 1:2.000, elaboradas pela Companhia de Água
e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE, e em cartas
topográficas na escala 1:100.000, da Diretoria de Ser
viço Geográfico do Exército. Esses vértices, somando
58 pontos, são apresentados na forma de coordenadas
planas em Projeção Universal Transversa de Mercator,
descrevendo uma área de 8.850 hectares.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição em análise.

11 - Voto do Relator

Cabe, de início, ressaltar que, embora as referi
das unidades de conservação tenham sido criadas por
meio de decretos do Poder Executivo, a alteração ou
supressão de uma unidade de conservação só pode
ser feita por meio de lei, conforme determina a Cons
tituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidad~ de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividadeo dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras geraçôes.

§ 1º-Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público: '

III-definir,.em,todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e;seus componentes a serem espe
cialmente protegidos, sendoaa:lteração e a supressão
permitidas soment~ atra:Vésde lei, ,vedada qualquer
utilização que compi"Oi'neta a integridade dos atributos
que justifiquemsua.pmteÇão;

O ParqueN~c:ib~al'deJeriCoacoara, criado pelo
Decreto. de LJ defe\leréird 1qe2002, na costa cearense,
e circunda aÁread~ Proteção Ambiental de Jericoa
coara, onde se insere, a vila ,de' mesmo nome.

Ao contrário dõ que sefiausual, de uma área de
proteção ambiental~nglbbarumaünidade de conservação
de proteção integral eservir-lhe como zona de amorte
cimento, no casuem tela éóParque que comporta, em
seu interior, aAIPA;eapróp'ria vila de Jericoacoara.

Essa situaçãóéf]lge~~du o crescimento da vila, e
impediu inclusive a impl~ntaçãci, por parte da CAGECE,
de um sistema de tratamento dees'gotos, imprescindí
vel para evitar a contaminação doJençol freático que
abastece os 2.500 habitantes dacdmunidade.

A alteração de pérímetro p~oposta, além de permitir
a implantação da importante óbrade'saneamento, inclui
rá duas novas áreas no Parql!le. ~Aprirneira será a foz do
rio Guriú, com um manguezal p~eservado que conserva
diversas espécies aquáticas, tanto de interesse para a
pesca da região,. como outras, inclusive uma expressiva
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população de cavalos-marinhos. A outra será a faixa de
mar adjacente aos limites atuais. Sua inclusão permitirá
maior controle do litoral de Jericoacoara, com a prote
ção de parcela significativa da biodiversidade regional,
excluindo o trecho referido das atividades de pesca.

É importante ainda salientar que esta nova propos
ta permitirá a realização de ações de gestão vinculadas
à melhoria da qualidade do aqüífero, atualmente com
sérios problemas de contaminação por efluentes gerados
pelas residências e pousadas. Como conseqüência, ele
vará a qualidade de vida comunitária e a de ecossistemas
lacustres e dunares da Unidade de Conservação. Atuará
diretamente na melhoria das reações sócioambientais
e ecodinâmicas relacionadas com a gestão adequada
do Parque Nacional de Jericoacoara.

Ressalta-se a adoção de um rígido sistema de
proteção, prevenção e monitoramento, contra a con
taminação do lençol freático nas fases de implantação
e operação da Estação de Tratamento de Esgoto e de
acordo com as recomendações do projeto executivo.

Aprovando-se o Projeto de Lei, serão atendidas
não somente as expectativas da população local e da
companhia de água e esgoto do Estado, como também
as do Executivo federal, responsável pela administração
da unidade de conservação. O Ministério do Meio Am
biente, em mensagem que acompanha a proposição,
destaca a importância das alterações propostas, aten
dendo aos anseios da comunidade ao mesmo tempo
em que amplia em 434 hectares o Parque, que passará
a abranger áreas vizinhas ambientalmente sensíveis.

Tendo em vista que a proposição atende aos
interesses de todas as partes envolvidas, ensejando
a conservação do patrimônio natural da região e da
qualidade de vida comunitária, e que não há qualquer
restrição à proposição, voto pela aprovação, quanto
ao mérito, do Projeto de Lei nº 5.821/05.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2005.
- Deputado João Alfredo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.821/2005, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado João Alfredo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luciano Castro - Presidente, Jorge Pinheiro, Pau

lo Baltazar e Kelly Moraes - Vice-Presidentes. Babá,
Carlos Willian, César Medeiros, Fernando Gabeira, João
Alfredo, Luciano Zica, Oliveira Filho, Sandro Matos,
Sarney Filho, Gervásio Silva e Mauro Passos.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Luciano Castro, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 629-A, DE 1998

(Do Senado Federal)
POS Nº 01/98

OFíCIO (SF) Nº 86/98

Aprova a Programação Monetária re
lativa ao primeiro trimestre de 1998; tendo
pareceres: da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, pela aprovação (relator:
DEP. PEDRO VALADARES); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária (relator: Dep. Antonio
Cambraia); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. PROFESSOR LUIZINHO).

Despacho: Às Comissões de: Economia,
Indústria e Comércio; Finanças e Tributação
(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 Econo
mia,lndústria e Comércio, de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 629/98, oriun
do do Senado Federal, de número 1/98 na origem,
aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro
trimestre de 1998, com as metas indicativas da evolu
ção dos principais agregados monetários. A proposi
ção em pauta resultou de parecer favorável da douta
Comissão de Assuntos Econômicos daquela Casa, à
vista da documentação pertinente encaminhada pelo
Executivo, nos termos do art. 6º, caput e § 1º, da Lei
nº 9.069, de 29-6-95.

De acordo com a programação monetária para
o primeiro trimestre de 1998 aprovada, pelo Conse
lho Monetário Nacional, a diretriz a ser adotada para
a política monetária condiciona esta última à redução
na demanda por moeda decorrente do maior custo de
oportunidade da retenção de ativos monetários gera
do pelo aumento das taxas internas de juros. A Tabe
la 1, a seguir, apresenta as faixas projetadas para os
agregados monetários ao final do primeiro trimestre
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FONTE Banco Central
NOTAS j t Medias dos saldos dos dias uleis do mês

12 Saldo~; ao fim do período

deste ano. Os a~lregados, lá referidos, correspondem
às seguintes definições:

M1: Papel-moeda em poder do público + depó
sitos à vista nos bancos

Base monetária restrita: Papel-moeda emitido
+ reservas bancárias

Base monetária ampliada: Base monetária +
Depósitos compulsórios em espécie + Estoque de tí
tulos públicos federais fora do Banco Central

M4: Ml + Saldos de FAF, FIF-CP e FRP-CP +
Estoque de títulos públicos federais em poder do pú
blico + Estoque de títulos estaduais e municipais em
poder do público + Depósitos de poupança + Estoque
de títulos privados

TABELA 1 - Programação monetária para o pri
meiro trimestre de 1998

Os dados acima implicam, de acordo com a docu
mentação enviada pelo Executivo ao Senado Federal,
crescimento da média mensal dos saldos diários do
agregado MI de 6,4% entre março de 1997 e março de
1998. Estima-se, no mesmo período, um aumento de
10,4% para amédiamensal dos saldos diários da base
monetária no conceito restrito. Com respeito à base
monetária ampliada, as projeções indicam elevação de
75,7% para o saldoao final de março de 1998 quando
comparado ao de março de 1997, como resultado das
operações de reiestruturação das dividas estaduais. Por
fim, espera-se um saldo de M4 ao final de março de
1998 superior em31 ,4% ao de março de 1997.

No quese refére à execução da política monetária
nos últimos três meses do ano passado, a documen
tação enviada ~'elo Executivo ressalta que os saldos
de todos os agregados monetários observados ao fi
nal do mês de novembro situaram-se abaixo do nível
inferior da faixa prevista pela programação monetária
do quarto trimestre, com exceção do M4. A documen
tação enviada peló Executivo informa, ainda, que se
interrompéu no bimestre outubro-novembro de 1997, a
trajetória de manutenção das taxas de juros básicas da
economia observada desde abril daquele ano. Assim,

com os efeitos adversos da crise asiática. a TBC e a
TBAN foram elevadas de 1,58% a.m. para 3.05?" a.m.
e de 1.76% a.m. para 3,23% a.m. respectivamente. por
decisão do Copom. reunido em sessão extraordinária no
dia 30/10/97. Acompanhando esses deslocamentos, a
taxa twer-Selic efetiva subiu de 1,67% a.m. em outubro
para 3.04% a.m. em novembro. A partir de dezembro,
porém, as taxas básicas recuaram para a casa dos
2,9% a.m. e 3,15% a.m., respectivamente.

Dentre outras informações prestadas pelo Exe
cutivo, destaca-se a elevação do PIB do País à taxa de
1,1 % no terceiro trimestre do ano passado, em rela
ção ao trimestre imediatamente anterior, na série com
ajuste sazonal. Registra-se, ademais, desaceleração
da produção industrial, acompanhada de alteração na
composição do setor. A produção de bens de consumo
duráveis apresentou queda de IJO/ no terceiro trimestre
de 1997, em relação a igual período do ano anterior,
enquanto o segmento de bens de capital expandiu-se
8,1%, em igual período.

Além disso, apontou-se a continuada redução das
taxas de il)flação ao longo doanopassado. O INPC
e o IPC-Fipe, em termos de variação nos últimos 12
meses, declinaram de 9,1 % e 10%, constatados ao
final de 1996; para 4.3% e 4,2%, respectivamente em
outubro de 1997. Paralelamente, aCentuou-se o pro
cesso deconvergência entre ;as variações dos preços
dos bens transacionáveis e não1ransacionáveis com o
exterior,registrartdo~seoJndicede 4,4% para o IPA-OG
dos produtosindustriais,lno ~cumuladodos 12 meses
antenores a out6bro doanopassado. Ainda de acordo
com bdbcl.llTlentbdoExecutivo, estacomiergência, as
sociada'ã de~valorizaçãocarribialacimadas variações
de preçosdomé~tic()s,permitiuaumérito dacompetiti
vidadéexterna d~no~saeconomia,sem o tbmprome
timentd:q~'estaDilidad:d~ preço~.Emcontr<~partida,
o proc~'~s<>de reestruturaçã()da 'atividadeprodutiva,
notaâarnehte no setorindushial,. continuau afetando
o mercado de t~abalhCl âolongode 1997: De fato, o
níveld'eerhpreg9 na' ind8stria p~Ulish~, emóutubro do
ano pa~~a~d, resultolllinfériôrem 2.7% ao verificado
em de:zernbro de 1996,Em compensação, o índice do
nívefde empregoforrnal'clivLilgadopélo M'inistério do

,,' ' ", 'I :- I' " " ,I , ''~ ,- ," ' " ,I' :' : 11 , ' ,,I' I

Trab(;llho,' (j qual abrange tódos os s~tores,Apresentou,

crescimento de 1% até agosto, pritlcipalrnente pela
evoll:lçãoda ocupação na construção civil e no co
mércio.

Por seu turno, a execução financeira do Tesouro
Nacional totalizou receitas de RS93.6bilhões (13.4% do
PIE) e despesas de RS97.6 bilhões (14.00/odo PIE),
acumuladas nos dez primeiros meses do ano passado,
correspondendo a um crescimento real de .10,3% e de
6.6%. respectivamente, com rel'ação a igual período de

25,1 - 29,4

36,1 .. 42,4

406,6 - 477,3

313,9 - 368,5

MIl

M4 J

Base monetária restrita I

Base monetária ampliada 2
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1996, Quanto á divida líquida do setor público, seu saldo
atingiu RS286,8 bilhões em setembro do ano passado,
equivalentes a 34% do PIE. Já as Necessidades de
Financiamento do Setor Público - NFSP apresentaram
tendência de queda ao longo de 1997, com os déficits
nominal e operacional situando-se na casa dos 4.6%
do PIS e 2.7% do PIE, respectivamente, no fluxo de
12 meses até setembro do ano passado.

A demonstração proveniente do Executivo res
salta, ademais, a existência de um déficit comercial de
USS8,2 bilhões ao longo dos primeiros onze meses
de 1997. Aponta-se, ainda, um déficit em transações
correntes da ordem de USS34,4 bilhões nos 12 me
ses até novembro do ano passado, correspondendo
a 4.4% do PIE. Em contrapartida, de acordo com a
mesma fonte, 49,9% deste resultado foram financia
dos pelo ingresso líquido de investimentos estrangei
ros diretos, que alcançou USS17,2 bilhões nos dez
primeiros meses de 1997. Além disso, registraram-se
investimentos externos líquidos no mercado de capitais
em um montante de US$5,4 bilhões e captação bruta
de empréstimos em moeda estrangeira de USS31.1
bilhões nesse mesmo período. Com a intensificação
da crise nos paises do sudeste asiático em outubro do
ano passado. constatou-se queda no nível das reser
vas internacionais da ordem de US$8.3 bilhões, em
outubro, e de USS1,7 bilhão, em novembro de 1997.
fazendo com que o saldo das reservas. no conceito
de liquidez internacional. totalizasse US$52 bilhões ao
final de novembro do ano passado, correspondendo
a 11 meses de importações. Por fim, o documento do
Executivo informa que a minibanda de flutuação cam
biai deslocou-se 6,7% ao longo dos onze primeiros
meses de 1997, situando-se em R$/US$1.1 09 para
compra e em RS/US$1,114 para venda, enquanto a
taxa de câmbio no segmento livre desvalorizou-se
6,8% nesse período.

A matéria foi enviada á Câmara dos Deputados
no dia 28-1-98, por meio do Oficio nº 86 (SE), assinado
pelo nobre Seno Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secre
tário do Senado Federal. A proposição foi distribuída.
pela ordem. às Comissões de Economia. Indústria e
Comércio, de Finanças e Tributação e de Constitui
ção e Justiça e de Redação. tramitando em regime
de prioridade. Procedeu-se a seu encaminhamento à
primeira daquelas Comissões em 14-10-98. No dia 5
11-98, então, recebemos a honrosa missão de relatar
o projeto em pauta.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia. Indústria e Comércio. apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32. VI, do Regimento
Interno desta Casa.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Em boa hora, inaugurou-se no País o hábito de
cominar ao Poder Legislativo responsabilidades cada
vez maiores no trato da política econômica. Esta mu
dança de atitudes reflete, de um lado, a lembrança
da experiência de nosso passado recente, quando
a centralização de decisões no Executivo revelou-se
insuficiente para a obtenção de uma trajetória consis
tente de estabilidade macroeconômica. De outra pane,
representa o reconhecimento da necessidade de par
ticipação da sociedade - através dos representantes
por ela escolhidos - na formulação de seus próprios
destinos, Este é o caso da Lei nº 9.069, fundamento do
Plano Real. Nela, estipula-se a possibilidade de que o
Congresso Nacional rejeite a programação monetária
trimestral encaminhada pelas autoridades econômicas,
desde que o faça por meio de decreto legislativo. no
prazo de dez dias a contar do seu recebimento (art.
6º, § 2º), Concede-se ao Legislativo, portanto, a co
responsabilidade na formulação da política monetária
a ser implementada no trimestre seguinte.

Há de se apontar, porém, as diferenças que sepa
ram a intenção da prática. Afinal, o efetivo atendimento
ao espírito da legislação depende, crucialmente, dos
instrumentos utilizados para seu cumprimento. Desta
forma, pode-se ter uma situação em que os manda
mentos legais são apenas formalmente obedecidos,
sem que se atinja, no entanto, o objetivo último de
descentralização das decisões.

Infelizmente, este parece ser o caso com os me
canismos de exame e aprovação da política monetária
atualmente vigentes. Observe-se, inicialmente, que não
se oferece ao Legislativo mais que o exíguo prazo de
dez dias para a completa avaliação da matéria, aspec
to especialmente relevante quando se consideram as
particularidades do trâmite de um projeto de decreto
le2islativo. Ademais, as informações provenientes do
Executivo lançam pouca luz sobre os dados que ser
viram de base á estratégia selecionada, as hipóteses
de que se Lançou mão e os mecanismos utilizados
pelas autoridades econômicas para a formulação da
política monetária submetida á apreciação do Con
gresso Nacional,

Apreciação, aliás, será termo pouco apropriado
para descrever o processo vigente. Nunca é demais
lembrar que a execução e o planejamento de polí
tica monetária tornaram-se atividades muito mais
complexas do que há alguns anos atrás, mercê das
inovações financeiras e da globalização da econo
mia. Com efeito, já não se pode contar com rela
ções previsíveis entre a oferta de agregados mais

------------------
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restritos, como o MI, e trajetórias de inflação espe
rada, já que atualmente se dispõe de outros instru
mentos de alta liquidez, além do papel-moeda em
poder do público e dos depósitos á vista em bancos
comerciais. Desta forma, apesar de agregados mais
restritos serem mais controláveis pelas autoridades
econômicas, eh~s são menos úteis para a definição
da liquidez da economia. De outra parte, agregados
mais amplos, como o M4, apresentam maior correla
ção com o nível de liquidez global da economia, mas
são, por sua própria natureza, menos controláveis,
já que os formulladores de política econômica detêm
pouca influência sobre a evolução de seu estoque
e a participação relativa de seus diversos compo
nentes. Além dH tudo, em tempos de movimentação
desimpedida de capitais, não se pode esquecer da
influência da política monetária sobre os fluxos de
capitais externos e, por conseguinte, sobre o balan
ço de pagamentos do País.

Por tudo isso, não é razoável falar-se em apre
ciação da programação monetária pelo Congresso
Nacional, com .base apenas em informações proto
colares, que nada revelam sobre a estratégia seguida
pelas autoridades econômicas à vista de fatores tão
complexos como os mencionados acima. Deixa-se
de apresentar, na verdade, os fundamentos daquela
programação. Em conseqüênCia, reserva~se ao Con
gresso Nacional, e à Câmara dos Deputados, em
particular, tão-somente o papel de coadjuvante em
um rito meramente homologatório. Cabe aos parla
mentares,portanto, o ônus de partilhar da responsa
bilidade pelos eft3itosêle uma política monetária de
cuja formulação hãoparticipamos, de cujá motivação
desconheCemos.

No caso particular do projeto em tela, há a des
tacar, ainda, o fato insólito de deliberarmos sobre uma
programação que, na prática, já foi cumprida há quase
oito meses, posto que referente a um período encer
rado em março último. Pouc~ nos resta, então, a não .
ser chamar a atlmção para os vícios deste processo de
escrutínio dos atos do Executivo, no que diz respeito
á política monetária.

Não obstante todas essas observações, a bem
da formalidade legislativa votamos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 1998.

É o voto, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. - Depu

tado Pedro Valadares, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação, do Projeto de Decreto Legis-

lativo nº 629/98, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Pedro Valadares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Robson Tuma - Presidente, Luiz Braga -, Hercu

lano Anghinetti e Antônio do Valle -, Vice-Presidentes,
Airton Dipp -, Edison Andrino -, Hugo Rodrigues da
Cunha -, José Coimbra -, Moisés Bennesby -, Odacir
Klein -, Rubem Medina -, Arolde de Oliveira -, Carlos
Melles -, Cunha Lima -, Francisco Domelles -, Ger
mano Rigotto -, José Machado -, Luiz Carlos Hauly
-, Luiz Mainardi -, e Renato Johnsson.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998.
- Deputado Robson Tuma, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de decreto legislativo, do
Senado Federal, aprova a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 1998, com estimati
vas das faixas de variação dos principais agregados
monetários.

A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, estabelece
em seu art. 60 que o Presidente do Bacen submeterá,
no inicio de cada trimestre, a programação monetária
trimestral ao Conselho Monetário Nacional - CMN, a
qual, após aprovada, será encaminhada à Comissão
de Assuntos Econômicos do Sénado Federal. O mes
mo dispopitivo legal reza. que 0 Congresso Nacional
poderá cpm base no parecer pa CAE-SF, mediante
decreto legislativo, rejeit1:tr a programação monetária
ou optar pela sua aprovação in totum, vedada qual
quer alteração.

O projêfofoi aprovado, pelo Senado Federal, em
28 de janeiro de 1998,erernetiqo à Câmara dos Depu
tados. Aqui f?i inicialmente encaminhado à Comissão de
Economia, Indústria eComérci9, queo aprovou, unani
memente, em 18 de novembro de 1998 e, em seguida,
para esta Comissão deFinançks e Tributação.

11 - Vótó do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação apre
ciar a proposta quanto à sua adequação financeira e
orçamentária, conformepreveem os arts. 32, IX, h, e
53, 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Estes dispositiVos det~rminam~ entre outros, que so
mente aquelas proposições que "importem aumento
ou diminuição de receitaou'de despesa pública" estão
sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação
financeira e orçamentária. Neste sentido dispõe tam
bém o art. 9 de Norma. Interna, aprovada pela CFT em
29-05-96, in verbis:

"Art.. 90 Quando a matéria não tiver implicações
orçamentárias e financeira deve-se concluir no voto fi-
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nal que á Comissão não cabe afirmar se a proposição
é adequada ou não.

Analisando a matéria tratada no projeto em exa
me, vemos que a mesma não tem repercussão direta
nos Orçamentos da União, por tratar de assunto ca
racteristicamente pertencente à área de política mo
netária, em contraposição à política fiscal, esta sim
tipicamente objeto de exame de adequação orçamen
tária e financeira.

Diante do exposto, somos pela não implicação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 1998,
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Depu
tado Antônio Cambraia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela não implicação da matéria com aumento ou di
minuição da receita ou da despesa públicas, não ca
bendo pronunciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo nº
629/98, nos termos do parecer do relator, Deputado
Antonio Cambraia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente, - Antonio Cambraia, Vice
Presidente -, José Militão -, Rodrigo Maia -, Sampaio
Dória -, Veda Crusius -, José Aleksandro -, Milton
Monti -, Lael Varella -, João Paulo -, Ricardo Berzoi
ni -, Fetter Júnior -, Wanderley Martins -, Dr. Evilásio
-, Marcos Cintra -, Pedro Eugênio -, íris Simões -,
Juquinha -, Ricardo Ferraço -, Antônio do Valle -, Co
riolano Sales -, Nice Lobão -, Pauderney Avelino -,
Herculano Anghinetti e Luiz Carlos Heinze.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2000. - Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

1 - O presente Projeto de Decreto Legislativo,
oriundo do Senado Federal, aprova a Programação
Monetária relativa ao primeiro trimestre de 1998, com
estimativas das faixas de variação dos principais agre
gados monetários, nos termos da Mensagem Presi
dencial nº 1.636, de 19v 7.

2 - A matéria foi submetida à Comissão de As
suntos Econômicos do Senado Federal, após apro
vação pelo Conselho Monetário Nacional, com base
no art. 60, caput, 11 e § 1° da Lei n° 9.069, de 20 de
junho de 1995.

3 - O Senado Federal veio a aprovar a programa
ção em sessão realizada a 27 de janeiro de 1998.

4 - Já se pronunciaram, nesta Casa, as Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças
e Tributação, que também aprovaram a proposição,
destacando-se dos respectivos pareceres:

"A matéria foi enviada à Câmara dos
Deputados no dia 28-1-98, por meio do Ofí
cio n° 86 (SE), assinado pelo nobre Senador
Ronaldo Cunha Lima. Primeiro Secretário do
Senado Federal. A proposição foi distribuída,
pela ordem, às Comissões de Economia, In
dústria e Comércio, de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Redação, tra
mitando em regime de prioridade. Procedeu-se
a seu encaminhamento à primeira daquelas
Comissões em 14/10/98. No dia 5-11-98, en
tão, recebemos a honrosa missão de relatar
o projeto em pauta.

Em boa hora, inaugurou-se no País o
hábito de com mar ao Poder Legislativo res
ponsabilidades cada vez maiores no trato da
política econômica. Esta mudança de atitudes
reflete, de um lado, a lembrança da experiência
de nosso passado recente, quando a centra
lização de decisões no Executivo revelou-se
insuficiente para a obtenção de uma trajetória
consistente de estabilidade macroeconômica.
De outra parte, representa o reconhecimento
da necessidade de participação da sociedade
- através dos representantes por ela escolhidos
- na formulação de seus próprios destinos.

Este é o caso da Lei n° 9.069, fundamento
do Plano Real. Nela, estipula-se a possibilida
de de que o Congresso Nacional rejeite a pro
gramação monetária trimestral encaminhada
pelas autoridades econômicas, desde que o
faça por meio de decreto legislativo, no prazo
de dez dias a contar do seu recebimento (art.
6°, § 2°). Concede-se ao Legislativo, portan
to, a co-responsabilidade na formulação da
política monetária a se implementada no tri
mestre seguinte.

Há de se apontar, porém, as diferenças
que separam a intenção da prática. Afinal. o
efetivo atendimento ao espírito d legislação
depende, crucialmente, dos instrumentos uti
lizados para seu cumprimento. Desta forma,
pode-se ter urna situação em que os manda
mentos legais são apenas formalmente obede
cidos, sem que se atinja, no entanto, o objetivo
último de descentralização das decisões.

--------_......_------------_...=---......-----~-~---_._-----------,----"
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Inft:!lizmente, este parece ser o caso com
os mecanismos de exame e aprovação da
política monetária atualmente vigentes. Ob
serve-se, inicialmente, que não se oferece ao
Legislatilvo mais que o exíguo prazo de dez
dias para a completa avaliação da matéria,
aspecto especialmente relevante quando se
considemm as particularidades do trâmite de
um projeto de decreto legislativo.Ademais, as
informa((ões .provenientes do Executivo lan
çam pouca luz sobre os dados que serviram
de base· à estratégia selecionada, as hipóte
ses de que se lançou mão e os mecanismos
utilizados pelas autoridades econômicas para
a formulação da política monetária submetida
à apreciação do Congresso Nacional.

Apreciação, aliás, será termo pouco apro
priado para descrever o processo vigente.
Nunca é demais lembrar que a execução e o
planejamento de política monetária tornaram
se atividades muito mais complexas do que há
alguns anos atrás, mercê das inovações finan
ceiras E! da globalização da econbmia Com
efeito, já riãose pode contar relações previsí
veis entre a oferta deagregaclos mais restritos,
como o M1, e trajetórias de inflação esperada,
já que atualmente, sedispõede outros instru
mentos de alta liquidez, além do papel-moeda
em poder do público e dos depósitos à vista
em bancos comerciais. Desta formai apesar
de agregados mais resHitos serem mais con
troláveis pelas autoridades econômicas, eles
são melnos úteis para a definição da liquidez
da economia. De outraparte, agregados mais
amplos, cOmo o M4,apresentam maior corre
lação como níveldeliquidezglobal da econo
mia, mas são, porsuapr9P/'"ianatureza, menos
controláveis, já que os formuladores. de polí
tica econômica detêm pouca influência sobre
a evolução de seu estoque e a partkipação
relativa dé seus diversos componentes. Alem
de tudo, emtempos de movimentação desim
pedida decapitais, não se pode esquecer da
influência da política monetária sobre os fluxos
de capitais externos e,porconseguinte, sobre
o balanço de pagamento do País.

Por tudo isso, não é razoável falar-se em
aprecia,~ão da programação monetária pelo
Congresso Nacional, com base apenas em
informa:'~ões protocolares, que nada revelam
sobre a estratégia seguida pelas autoridades
econômicas à vista de fatores tão comple
xos como os mencionados acima. Deixa-se

de apresentar, na verdade, os fundamentos
daquela programação. Em conseqüência, re
serva-se o Congresso, em geral, e à Câmara
dos Deputados, em particular, tão-somente o
papel de coadjuvante em um rito meramente
homologatório. Cabe aos parlamentares, por
tanto, o ônus de partilhar da responsabilidade
pelos efeitos de uma política monetária de cuja
formulação não participamos e cuja motivação
desconhecemos.

No caso particular do projeto em tela, há
a destacar, ainda, o fato insólito de deliberar
mos sobre uma programação que, na prática,
já foi cumprida há quase oito meses, posto que
referente a um período encerrado em março
último. Pouco nos resta, então, a não ser cha
mar a atenção para os vícios deste processo
de escrutínio dos atos do Executivo, no que
diz respeito à política monetária.

"Não obstante todas essas observações,
a bemda formalidade legislativa votamos pela
aprovação do Projetode Decreto Legislativo
n- 629, de 1998."

É o voto, salvo melhor juízo.
Salada Comissão, 1T de novembro de

1998. - Deputado Pedro Valadares, Rela
tor:'

"11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação apre
ciar proposta quanto à sua adequação financeira e
orçamentária, conforme prevêem os arts. 32, IX, "h",
e 53, 11. Do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados. Estes dispositivos determinam, entre outros, que
somente aquelas proposições que "importem aumento
ou diminuição de receita ou de despesa pública" estão
sujeitas ao exame de compatibilidade ou adequação
financeira e orçamentária. Nesse sentido dispõe tam
bém o art. 9º de Norma Interna, aprovada pela CFT
em 29-5-96, in verbis:

"Art. 9º Quando a matéria não tiver im
plicações orçamentárias e financeiras deve
se concluir no voto final que à comissão não
cabe afirmar se a proposição é adequação
ou não:'

Analisando a matéria tratada no projeto em exa
me, vemos que a mesma não tem repercussão direta
nos Orçamentos da União, por tratar de assunto ca
racteristicamente pertencente à área de política mo
netária, em contraposição à política fiscal, esta sim
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tipicamente objeto de exame de adequação orçamen
tária e financeira.

Diante do exposto, somos pela não implicação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 1998,
em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2000.
- Deputado Antonio Cambraia, Relator."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

1- Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete a Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação a análise de projetos, emendas ou
substitutivos, sujeitos à apreciação da Câmara ou de
suas Comissões, sob os aspectos constitucional, legal,
jurídico, regimental e de técnica legislativa.

2 - Segundo o art. 48 da Constituição Federal,
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente
sobre "matéria monetária" (XIII, meio.)

3 - A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que
"dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Na
cional, estabelece as regras e condições de emissão
do real e os critérios para a conversão das obriga
ções para o real, e dá outras providências", traça no
art. 6º o procedimento a ser seguido na apreciação
do assunto:

"Art. 6º O Presidente do Banco Central
do Brasil submeterá ao Conselho Monetário
Nacional, no início de cada trimestre, progra
mação monetária para o trimestre, da qual
constarão, no mínimo:

1- estimativas das faixas de variação dos
principais agregados monetários compatíveis
com o objetivo de assegurar a estabilidade
da moeda; e

II - anális.e da evolução da economia na
cional prevista para o trimestre, e justificativa
da programação monetária.

§ 1º Após aprovação do Conselho Mo
netário Nacional, a programação monetária
será encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal.

§ 2º O Congresso Nacional poderá, com
base em parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, rejeitar a
programação monetária a que se refere o ca
put deste artigo, mediante decreto legislativo,
no prazo de dez dias a contar do seu rece
bimento.

§ 3º O decreto legislativo referido no pa
rágrafo anterior limitar-se-á à aprovação ou
rejeição in totum da programação monetária,
vedada a introdução de qualquer alteração.

§ 4º Decorrido o prazo a que se refere
o § 2º deste artigo, sem apreciação da ma
téria pelo Plenário do Congresso Nacional,
a programação monetária será considerada
aprovada.

§ 5º Rejeitada a programação monetária,
nova programação deverá ser encaminhada,
nos termos deste artigo, no prazo de dez dias,
a contar da data de rejeição.

§ 6º Caso o Congresso Nacional não
aprove a programação monetária até o final
do primeiro mês do trimestre a que se desti
na, fica o Banco Central do Brasil autorizado
a executá-Ia até sua aprovação."

4 - Em que pese a extrapolação de prazos, o iter
legislativo foi cumprido e, no final, chancelada a matéria
submetida ao Congresso, razão pela qual este voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Decreto Legislativo nº 629, de 1998, que
instrumentaliza a deliberação do Senado Federal.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2003. - Depu
tado Professor Luizinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
629/1998, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Professor Luizinho. O Deputado Roberto Magalhães
apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, José Mentor

e Roberto Magalhães - Vice-Presidentes, Almir Moura,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Carlos Mota, Cleonâncio Fonseca, Edna Ma
cedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin,
João Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz
Eduardo Greenhaigh, Luiz Piauhylino, Maurício Ran
ds, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha,
Paulo Afonso, Paulo

Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger
mano, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago,
Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Al
meida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Badu
Picanço, Custódio Mattos, Eduardo Cunha, Fernando

---------~-----_._.---------
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Coruja, Jaime Martins, João Fontes, João Mendes de
Jesus, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Luiz Alberto, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni
Torgan, Neucimar Fraga e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2005.
- Deputado Antonio Carlos Biscaia

Presidente·

VOTO EM SEPJ!\RADO DO DEPUTADO ROBERTO
MAGALHÃES

O projeto de Decreto Legislativo em exame refere
se à aprovação da Programação Monetária da União
correspondente ao primeiro trimestre de 1998.

Foi emitido Parecer pelo Relator, Deputado Pro
fessor Luizinho, que concluiu pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa.

Todavia, pedi vista do processo por estranhar
que estejamos emitindo parecer sobre a aprovação
de programação monetária do primeiro trimestre de
1998, em pleno exercício de 2005.

Sobretudo porque o § 2º do artigo 6º da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, disponha que:

"O Congresso Nacional poderá, com base em
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal, rejeitar a programação monetária a
que se refere o caput deste artigo, mediante Decreto
Legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re
cebimento". (grifei)

Ora, isso quer dizer que a referida programação
já está tacitamente aprovada desde 1998, quando se
manifestou o Senado Federal. Obtive do órgão com
petente a informação de que tais aprovações da pro
gramação financeira da União, nem se justifica mais
em face da nova disciplina legal da matéria.

Todavia, não vejo como esta Câmara dos Depu
tados possa tornar a iniciativa de modificar a tramita
ção do presentE! prdcesso, razão pela qual o meu voto
é pela aprovação do parecer emitido pelo Deputado
Professor Luiziriho,que concluiu pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2005. - Depu
tado Roberto Magalhães - PFUPE.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.504-A, DE 2001

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

Alprova o ato que autoriza a Funda
ção Casa Grande Memorial do Homem
Kariri, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária, na cidade de Nova

Olinda, Estado do Ceará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo
(relator: Dep. Moroni Torgan).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer nº 09/90 
CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n'l60, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Fundação Casa Grande Memorial do Homem
Kariri a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Olinda, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o ato
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado,
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou
parecer favorável, ap'resentalldb o Projeto de Decreto
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competehcia legislativa da União e
às atribuições do Congressb Nacional, nos termos do
art. 223 da nossa Lei Maior,

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis
lativo o instrumentoadequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria, faz
se necessária a apresentação de substitutivo a fim
de adequar o texto do projeto de decreto legislativo
aos termos da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.
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A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n'l 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n'l1 07, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica leg
islativa do Projeto de Decreto Legislativo nIl1.504, de
2001 , nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2005.
- Deputado Moroni Torgan, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.504, DE 2001

(Mensagem Nll 733/2001 )

Aprova o ato que autoriza a Fundação
Casa Grande Memorial do Homem Kariri a
executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.

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

60, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Fundação
Casa Grande Memorial do Homem Kariri a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Olinda, Estado do Ceará,
retificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei nº 10.597/2002.

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

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2005.
- Deputado Moroni Torgan, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.504/2001, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Moroni Torgan.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, Ademir

Camilo, Almir Moura, Antonio Cruz, Bosco Costa, Car
los Mota, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edna Macedo,
Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil
Murad, Jefferson Campos, João Paulo Cunha, José
Divind, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard,
Jutahy Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz,
Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Pellegrino,
Ney Lopes, Odair Cunha, Paes Landim, Paulo Afonso,
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Sandra Rosado,
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Agnaldo Muniz,
Alex Canziani, André de Paula, Badu Picanço, Corio-

lano Sales, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Jaime
Martins, João Fontes, Júlio Delgado, Léo Alcântara,
Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro
Benevides, Moroni Torgan e Neucimar Fraga.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005.
- Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJC

Aprova o ato que autoriza a Fundação
Casa Grande Memorial do Homem Kariri a
executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Olinda, Estado do Ceará.

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

60, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Fundação
Casa Grande Memorial do Homem Kariri a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Nova Olinda, Estado do Ceará,
retificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei nº 10.597/2002.

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

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2005.
- Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº"1.393-A, DE 2004

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo entre o Gov
erno da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da índia sobre Coop
eração em Assuntos Relativos à Defesa,
celebrado em Nova Delhi, em 1º de dezem
bro de 2003; tendo pareceres: da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação (relator: Dep.
Gilberto Nascimento); da Comissão de Fi
nanças eTributação, pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária (relator: Dep. Virgílio
Guimarães) e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Vicente Arruda)

Despacho: Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; Finan
ças e Tributação (Art. 54 RICO) e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, Fi
nanças e Tributação, Constituição e Justiça e de
Cidadania

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
amparado no que dispõe o Art. 49, inciso I, da Consti
tuição Federal, encaminhou a Mensagem em epígrafe,
acompanhada da Exposição de Motivos do Exmo. Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, na qual submete
a apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da índia versando sobre coop
eração em Assuntos Relativbs à Defesa particularmente
nas áreas de pesquisa e desenvolvimento.

O art. 1º do Acordolnternac'ional estabelece que
os dois países se comprometem a cooperar em as
suntos relativos à defesa, particularmente nas áreas
de pesquisa e desenvolvimento, aquisição e apoio
logístico, intercàmbio de experiências no campo de
equipamentos militares e de ciência e tecnologia além
de colaboração na aquisição de equipamentos milita
res e participaçãlo em treinamentÓs militares conjuntos
bem como nas trocas de informação.

O princípio da reciprocidade permeia o que dis
põe o art. 2º, na medida ém que prevê visitas mútuas
dos setores de defesa de a.mbós os países; reuniões
técnicas de pessoal e deinstituiçães; intercâmbio de
instrutores e estudantes das instituições de ensino mili
tar; participação emcursbs, treinâmentos, seminários,
discussões e simpósios; estágios em unidades dasre
spectivas Forças Armadas; visitas de navios de guerra
e aeronaves millitares; eventosc!LJlturais e esportivos
e desenvolvimento de programas. de tecnologia apli
cados à industria dé defe~, inCluindo a possibilidade
de participação de·entidades.privadas' de interesse
estratégico dos respectivos Governos.

No que conce~neos asped?s,gerenciáis, dispõe
sobre a criação do Comitê Corljunto de Defesa Brasil
índia, que deverá reunir-se anualmente para deliberar e
zelar pelos aspectos do programa de cooperação, além
de introduzir, por meio doart5º, cláusulas de sigilo de
informações confidenciais obtidas em decorrência das
atividades desenvolvidas sob sua égide.

O texto também especifica, por meio dos artigos
6º, 7º, 8º e 9º, os procedirnentosrelativos a Respon
sabilização Jurídica,· Ajustes de Coritas, Solução de

Controvérsias e da Denúncia, que poderá ser feita por
meio dos canais diplomáticos pela parte que assim
julgar conveniente.

Finalmente, em seu artigo 10, o Acordo estab
elece que as partes poderão suplementar seus ter
mos por meio de Protocolos Adicionais ou Ajustes
Complementares nas áreas específicas de coop
eração, resguardando a competência do Congresso
Nacional estabelecida pelo art. 21 da Constituição
Federal, inciso XXIII, alínea "a", contemplada pelo
§2º do artigo 1º do Projeto de Decreto Legislativo
objeto deste Parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O compromisso firmado pelo Excelentíssimo
Presidente da República com a República da índia
coaduna-se com a estratégia diplomática estabelecida
pelo governo brasileiro de aproximação do país com as
nações em desenvolvimento, no âmbito das diretrizes
traçadas pela Política Externa.•

Além da República da índia, o governo brasileiro
tem procurado estabelecer relações diplomáticas de
reciprocidade tambem com diversos outros países, o
que tem contribuído sobremaneira tanto no que con
cerne os aspectos comerciais quanto na sistematização
de cooperação tecnológica e estratégica em diversas
áreas do conhecimento.

Assim, con~ideramos de relevante interesse na
cional o acordo firm<jldo coma República da índia prin
cipalmente no que tange os aspectos de cooperação
nas áreas de Pesquisa & 'Desénvolvimento e Ciência
e Tecnologia, sbbretudopor seltratar de um parceiro,
como a índia, que temse estabelecido no contexto in
ternacional como: urrr dos principâis pólos de criação,
desenvolvimento e:i~râdiação.de alta tecnologia, es
pecialmente na.sáreas de tecnologias da informação
e comunicaçãb. Adémais,écorihecido mundialmente
o pujante segméntd irjdustrial de alta tecnologia indi
ano, além da altíssima ~~alificáção dos profissionais
daquele país forTados por instiWições de ensino nas
áreas de Ciências Ex~tas eTe~n610gia que estão em
nível deigualdadecÓm' a dos' principais países de
senvolvidos.

Posto isto, e por considerar que o acordo con
duz a uni aprImoramento das relações diplomáticas
brasileiras e concorre pa.ra a evolução da pesquisa,
desenvolvimento, ciência e tecnologia do país, voto
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.393, de 2004, nos termos propostos pela Comissão
de Relações Exteriores.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2005. - Depu
tado Gilberto Nascimento, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.393/2004, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Gilberto Nascimento.

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

ardo Sciarra - Vice-Presidentes, Badu Picanço, Carlos
Nader, Corauci Sobrinho, Durval Orlato, Gilberto Nas
cimento, Gustavo Fruet, João Batista, Jorge Gomes,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio
Semeghini, Jurandir Boia, Luiza Erundina, Marcelo Bar
bieri, Maurício Rabelo, Nelson Proença, Pedro Canedo.
Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Sandes
Júnior, Takayama, Waner Pinheiro, Lobbe Neto, Luiz Bit
tencourt, Salvador Zimbaldi e Wladimir Costa.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2005. - Depu
tado Jader Barbalho, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto em exame pretende aprovar o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da índia sobre Coop
eração em Assuntos Relativos à Defesa, celebrado em
Nova Delhi, em 1º de dezembro de 2003, especialmente
nos campos de pesquisa e desenvolvimento; aquisição
e apoio logístico; intercâmbio de experiências emma
téria de equipamento, operações internacionais de
manutenção de paz e ciência e tecnologia; aquisição
de equipamento e treinamento conjunto.

Este o relatório.

11- Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação - CFT
exclusivamente o exame dos "aspectos financeiros e or
çamentários públicos de quaisquer proposições que im
portem aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública, quanto à sua compatibilização ou adequação
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e o orçamento anual", conforme estabelece o art. 53,
inciso 11, combinado com o art. 32, inc. IX, letra h, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Em face do exposto, opinamos pela não implica
ção da matéria em aumento de despesa ou diminuição
da receita da União, não cabendo a este órgão técnico
realizar exame de adequação quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário públicos do Projeto de De
creto Legislativo nº 1.393, de 2004.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2005.
- Deputado Virgílio Guimarães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminu
ição da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.393/04, nos termos do parecer do relator, Deputado
Virgílio Guimarães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha,

Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; Co
riolano Sales, Delfim Netto, Félix Mendonça, Fernando
Coruja, Francisco Dornelles, João Magalhães, José Car
los Machado, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira,
Marcelino Fraga, Max Rosenmann, Moreira Franco, Mussa
Demes, Nazareno Fonteles, Pauderney Avelino, Pedro
Novais, Roberto Brant, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio Gui
marães, Wasny de Roure, Veda Crusius, Ademir Camilo,
Antonio Cambraia, Geraldo Thadeu e Júlio Cesar.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2005.
- Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE CIDADANIA

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, elab
orado pela Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, que intenta aprovar o texto do Acordo
entre a República Federativa do Brasil e a República
da índia sobre cooperação em assuntos relativos à
defesa, celebrado em Nova Delhi, em 1º de dezem
bro de 2003.

A proposição em exame teve origem na Mensa
gem nº 271 , de 2004, do Sr. Presidente da República,
acompanhada da Exposição de Motivos nº 0088. de 7
de abril de 2004, do Sr. Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, cujo teor esclarece que "(. ..) o pre
sente Acordo dispõe sobre a cooperação em defesa
e segurança, em particular nos campos de pesquisa
e desenvolvimento; aquisição e apoio logístico; inter
câmbio de experiências em matéria de equipamento,
operações internacionais de manutenção de paz e
ciência e tecnologia; aquisição de equipamento e trein
amento conjunto, dentre outras (. ..)".

Esclarece, também, que "(. ..) a cooperação objeto
do presente acordo poderá ter também bons reflexos na
área econômico-comercial, mediante a participação de
empresas brasileiras nos programas de aquisições do
Governo da índia, país em cujo orçamento nacional os
gastos militares figuram com grande destaque (. ..)".

--------------------------------------------,------""""'"~.'.
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o citado Acordo prevê a cooperação de defesa e
segurança entre Brasil e índia baseada nos princípios
da igualdade, do benefício mútuo e da reciprocidade,
através do intercâmbio de experiências, da partici
pação de treinamento militar conjunto e de cursos e
seminários, de visitas mútuas por delegações de alto
nível, de reuniões técnicas, de eventos culturais e de
sportivos e de desenvolvimento de programas de tec
nologia aplicados à indústria da defesa.

Prevê, também, que a cooperação será imple
mentada e gerenciada por uma unidade conjunta de
nominada"Comitê Conjunto de Defesa Brasil-índia",
que se reunirá anualmente para decidir e zelar pela
execução do aludido Acordo.

As partes acordantes poderão, ainda, a qualquer
momento, denunciar o mencionado Acordo.

Nos termos do art. 54, inciso I, do Regimento Inter
no, cabe a esta Comissão de Cónstituição:e Justiça e de
Cidadania examinar os aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em tela.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sobre os 8lspectos de competência deste Órgão
Colegiado, verifica-se que o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.393, de 2004, encontra-se albergado pelo
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, visto que se
trata de matéria inserida na competência exclusiva
do Congresso Nacional, qual seja, resolver defini
tivamente sobre acordo internacional celebrado pelo
Poder Executivo.

De outro lado, constata-se que o texto do Acordo
em comento não contém nenhuma incompatibilidade ver
tical com os princípios e regras constitucionais vigentes.
Ademais, o projeto de decreto legislativo é instrumento
adequado para disciplinar a matéria, a teor do que dis
põe o art. 109, inciso I, do Regimento Interno.

De modo idêntico, a técnica legislativa e a reda
ção empregadas parecem estar conformadas aos pre
ceitos da Lei Complementar nº 95, de 1

1

998, alterada
pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Por derradeiro, somente ~ad argumentandum tan
tum, o aludido Acordo se afigura oportuno ao tempo em
que se faz mistE!r a aproximação entre o Brasil e índia,
tendo em vista o cumprimento das prioridades de política
externa definidas pela atual gestão, como bem frisado
pelo Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, na
citada Exposição de Motivos nº 0088, de 2004.

Pelas precedentes razões, nosso voto é pela con
stitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.393, de 2004.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2005. - Dep
utado Vicente' J~rruda, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.393/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, Wilson San

tiago e Roberto Magalhães - Vice-Presidentes, Ademir
Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa,
Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga
Patriota,lnaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jef
ferson Campos, João Almeida, José Eduardo Cardozo,
Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ri
beiro Filho, Nelson Peltegrino,.Nelson Trad, Ney Lopes,
Odair Cunha, Osmar Serraglio, paes Landim, Paulo
Afonso, Paulo Magalhãe~, Reginaldo Germano, Rob
so~ ~uma, S~ndra Hosado;Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Zulalê Cobra, Agnaldo Muniz, Alex Canziani
Ann Pontes, .Átila Lira, Colbert Martins, Eduardo Cunha:
João Mendes de Jesus, Laura Carneiro, Luiz Alberto,
Luiz AntonioFleury, Mauro Benevides, Moroni Torgan
e Pa~derney Avelino.

Sala da Corrissão, 25 de outubro de 2005. - Dep
utado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJ.ETO DE DECRETO I..EGISLATIVO
Nº 1,SSO-A, DE 200S

(Do Sr. Eduardo Paes)

Fitam .sustados os efeitos da Res
0Iuçãonº157,publicada em 7 de maio de
2004, do Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN, que fixa especificações para
os extintores de. incêndio, equipamento
de uso. obrigatório nos veículos automo
tores,elétrico!>,i reboqlle e semi-reboque,
de acordO com'o AWgo 105 do Código
deTrâ~sito'Brasm~i~o;'tendo parecer da
Comissão deCbnstituição e Justiça e de
Cidadania pela .inconstituciohalidade deste
e d.o de.nº1.560/()5, apensado (relator: Dep.
Odair Cunha).

Despacho: À Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.
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Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

Pelo presente Projeto de Decreto Legislativo,
pretende o seu ilustre Autor sustar a Resolução nº
157 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito,
cometendo-se ao Poder Executivo a tarefa de adotar
as providências para a fiel execução do Decreto.

Ao Projeto encontra-se apenso o PDC nº 1.560/05,
de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO e
de teor quase idêntico.

Os Projetos foram distribuídos exclusivamente à
esta douta CCJC - Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, onde aguardam Parecer acerca de sua
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
mérito, no prazo previsto para o regime ordinário de
tramitação.

É o relatório.

" - Voto do Relator

A iniciativa dos Projetos em epígrafe é válida, pois
compete mesmo ao Congresso Nacional sustar os atos
normativos do Poder Executivo que, eventualmente,
hajam exorbitado o poder regulamentar.

A competência é exclusiva, e então é o Decreto
legislativo a espécie normativa adequada (cf. o art. 49.
V c/c 59, VI, da CF).

Ultrapassada a questão da iniciativa, vemos que
os Projetos entretanto não cumprem o requisito de
scrito no comando constitucional acima mencionado:
não demonstram ter havido exorbitância do poder
regulamentador. Com efeito, o § 1º do art. 105 do
CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
diz que o CONTRAN determinará as especificações
técnicas dos equipamentos obrigatórios dos veículos.
Ora, assim, não há porque pretender sustar um ato
normativo deste órgão que fixa novas especificações
para os extintores de incêndio! A Resolução nº 157, de
22/4/04, do CONTRAN, está perfeitamente dentro dos
limites traçados pelo diploma legal que lhe é superior
(CTB), faltando pois um requisito básico para que os
Projetos em epígrafe possam ser considerados incon
stitucionais: o vício da exorbitância do ato normativo
impugnado, aqui inexistente.

Assim, votamos pela inconstitucionalidade dos
PDC's de nºs 1.550 e 1.560, ambos de 2005, ficando
prejudicados os demais aspectos de análise por parte
desta Comissão.

É o voto
Sala da Comissão, 11 de agosto de 2005. - Depu

tado Odair Cunha, Relator.

'" - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.550/2005 e do denº 1.560/2005,
apensado, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Odair Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia - Presidente, José Mentor

e Roberto Magalhães - Vice-Presidentes, Almir Moura,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Carlos Mota, Cleonâncio Fonseca, Edna Mace
do, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, João
Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Maurício Rands, Mendes
Ribeiro Filho, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afonso,
Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Ger
mano, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago,
Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Al
meida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Badu
Picanço, Custódio Mattos, Eduardo Cunha, Fernando
Coruja, Jaime Martins, João Fontes, João Mendes de
Jesus, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Luiz Alberto, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni
Torgan, Neucimar Fraga e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2005.
- Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.734-A, DE 2005

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Mensagem nº 55/2005
Aviso nº 88/2005 - C. Civil

Aprova o texto da Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Culturallmate
rial, celebrada em Paris, em 17 de outubro
de 2003; tendo pareceres: da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação (rela
tor: Dep. Antenor Naspolini); da Comissão
de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária (relator: Dep. Ro
berto Brant); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Sigmaringa Seixas)

Despacho: Às Comissões de: Constitu
ição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICO);
Educação e Cultura; e Finanças e Tributação
(Art. 54 RICO)

............-----------------------_......------------ ,----,-".'"-,""""".
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Edu
cação e Cultum, Finanças e Tributação e de Con
stituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 1.734, de
2005, ora em exame, foi apresentado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a partir da
Mensagem nQ 55, de 2005, enviada pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, que submete à apre
ciação do Congresso Nacional o texto da Convenção
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial,
celebrada em Paris, em 17 de outubro de 2003.

A convenção foi aprovada na 32ª Sessão da Con
ferência Geral da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciiência e a Cultura e normatiza, interna
cionalmente, o conceito de patrimônio imaterial, como
o conjunto de "práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumen
tos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são
associados - que as comunidades, os grupos e, em
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cUltural."

As finalidades da convenção são o respeito e
salvaguarda do pattimônio cultUral imaterial, assim
como a conscientização e o reconhecimento de sua
importância nas esferas local, nacional e internacional,
especialmente por meio de cooperação e assistência
internacionais.

A proposição chega a esta Comissão para análise
de mérito, com t1ramitaçãoem regime de urgência (art.
52, R.L).

11 - Voto do Relator

A Constituição Federal reconhece, em seu artigo
216, que os bens de natureza material e imaterial são
portadores de referência para a identidade, a ação
e a memória dos grupos formadores da sociedade
brasileira. O devHr de valorizá-los e preservá-los deve
se à necessidade de preservar a memória nacional,
de proteger um conjunto de ações e manifestações
culturais que traduzem o nosso ser, são fonte de nos
sa identidade, e, portanto, conformam a sensação de
pertencimento dos grupos em suas respectivas co
munidades, de modo local, e na nação brasileira, em
escopo ampliado.

As iniciativas para a proteção do patrimônio cul
tural material e imaterial, em especial deste último,
estão em processo de consolidação no plano nor-

mativo e administrativo. Em 1972, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cul
tura - UNESCO aprovou a Convenção do Patrimônio
Mundial. que cuida dos bens tangíveis. A entidade
avançou, em 1989, com a Recomendação sobre a
Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, e, em
2001, com a Proclamação das Obras-Primas do Pat
rimônio Oral e Intangível da. Humanidade. Finalmente,
em 2003, adotou-se a Convenção para a Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial, ora em exame, que
complementa a Convenção de 1972.

No Brasil, há também avanços a apresentar. Em
2000, foi aprovado o Decreto 3.551, que institui o Reg
istro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que con
stituem o patrimônio cultural brasileiro, e, além disso,
cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. No
ano de 2004, o Ministério da Cultura fez uma revisão
no Plano Plurianual em vigor, unificando as ações rela
ciona.das ao patrimônio material e imaterial num único
programa governamental, o Brasil,Patrimôriio Cultural.
Um indicativo de que essesaspédos já não são vistos
separadamente. O caminho que a Unesco e o Brasil
percorreram foi o de recohH'ecer ql1e apreservação da
diversidade cUltural, na forma de suas línguas, modos
de criar, fazer, viver/agir e de conhiecer, é fundamental
para :garantir .um mundo, de fato, pl ural.Esta é a base
de uma cidadania globalizada que ~ão perde de vista
o significado do indivíduo e sua comunidade.

As açõesdesehhadas peloqoverno Brasileiro,
no â~bito do ,PPA2004-2007,pretendem identificar,
registrare salvaguardar ben~ cuItur~is imateriais, com
a colaboração de parcerias públicas e privadas,gov
ernarn.e~tais e nãci..governamentais, especialmente
relacionadas ao referenciarnento cJltural de povos in
díge~as; de morc:ldores de'nucleos urbands'tombados;
da,m'~lticltlturalidildeemc<lntextos urbanos de mega
cidaqes; depopulações afro-I:kasileiras e de popula
ções!tradicionais.

Alem da. convergência de significados da temática
entrea legislação haciona.1 e o texto em análise, faz-se
mister ressaltar que as medidas previstas na Conven
ção (artigos 11a 15), para o plano ,nacional, também
estão coerentes GOm' as políticas públicas adotadas pelo
país, como a elabotaçãode inventarios e programas
educativos formais/hão formais para consCientização,
disseminação, capacitação e gestão do patrimônio
cultural imaterial. E, ainda, o pressuposto da gestão
participativa das ações de salvaguarda, com o mais
amplo envolvimento possível das cómunidades, grupos
e indivíduos responsáveis pela criação, manutenção
e transmissão desse patrimônio.

A Convenção para a Salvagua.rda do Patrimônio
Cultural Imaterial constitui-se em excelente instrumen-
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to para consolidar e expandir algumas ações de dis
seminação e preservação, por meio de cooperação e
assistência técnica internacionais. Seu mérito deverá
estar tanto no fortalecimento das iniciativas em curso,
como no potencial para alavancar programas de revi
talização de culturas tradicionais, resgate de práticas
sociais, rituais e festividades, e de preservação de
idiomas e técnicas artesanais. O conjunto de premis
sas e fundamentos da Convenção e a razoabilidade
de sua adoção foram brilhantemente enumerados
pelo nobre deputado Júlio Delgado, em seu parecer
aprovado na Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional.

Porfim, cabe mencionar dois últimos aspectos. O
estabelecimento do Comitê Intergovernamental para
fomentar os objetivos da Convenção e instrumentali
zar as decisões da Assembléia Geral (artigo 5º) e do
Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Culturallma
teriaI (artigo 25).

No caso do Comitê, parece-nos interessante sua
autonomia para certificar organizações não-governa
mentais de comprovada competência neste campo para
exercer funções consultivas (artigo 9º), bem como a
tarefa de identificar e disseminar as melhores práticas
de salvaguarda do patrimônio imaterial, metodologia
largamente utilizada em programas das áreas de edu
cação e saúde.

De acordo com a Convenção, os Estados Partes
se obrigam a depositar no Fundo, no mínimo a cada
dois anos. uma contribuição a ser determinada pela
Assembléia Geral, sem prejuízo de outras contribuições
complementares de caráter voluntário. Embora no ar
tigo 26 haja possibilidade de reserva sobre essa con
tribuição, fazemos coro com o deputado Júlio Delgado,
relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa, que diz em seu parecer

"Não há qualquer indicação, por parte do Poder
Executivo, ao submeter o presente ato ao Congresso
Nacional, no sentido de que o Brasil formulará a reser
va facultada pelo artigo 26, item 2, da Convenção. Por
essa razão, nos parece lícito concluir que o Poder Ex
ecutivo não pretende fazê-Ia, no que estamos plena
mente de acordo, haja vista o substancial interesse que
o Brasil tem em conceder todo o suporte necessário à
iniciativa de promover preservação e salvaguarda do
patrimônio cultural imaterial representada pela Con
venção, donde resulta natural o interesse do País em
oferecer sua contribuição, com os aportes financeiros
correspondentes, de sorte a favorecer o sucesso na
implementação da iniciativa em questão."

Pelo exposto, e diante do indiscutível mérito cul
tural da matéria, somos pela aprovação do texto da
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cul-

tural Imaterial, celebrada em 17 de outubro de 2003,
na UNESCO, em Paris.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2005. - Depu
tado Antenor Naspolini, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em re
união ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.734/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Antenor Naspolini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Celcita Pinheiro e João Correia - Vice-Presiden

tes, Alice Portugal, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Ber
nardi, Ivan Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Neyde
Aparecida, Nice Lobão, Onyx Lorenzoni. Pastor Pedro
Ribeiro. Paulo Rubem Santiago, Professor Irapuan Teix
eira, Rogério Teófilo, Carlos Abicalil, Colombo, Fátima
Bezerra, Itamar Serpa, Jonival Lucas Junior, Luiz Bit
tencourt, Severiano Alves e Zé Lima.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. - Dep
utada Celcita Pinheiro, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 1.734, de
2005, de autoria da egrégia Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, tem origem na Men
sagem nº 55, de 2005, do Exmo. Sr. Presidente da
República, que submete ao Congresso Nacional o texto
da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cul
turallmaterial, celebrada em Paris, em 17 de outubro
de 2003, por ocasião da 32ª Sessão da Conferência
Geral das Nações Unidas para a Educação. a Ciência
e a Cultura - UNESCo.

De acordo com o art. 2º dessa Convenção, "pat
rimônio cultural imaterial" deve ser entendido como
"práticas, representações, expressões. conhecimen
tos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados
- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos reconhecem como parte integrante de
seu patrimônio cultural".

Prevê a Convenção, em seu Título 11 a instituição
de Assembléia Geral dos Estados Partes (art. 4) e de
Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Pat
rimônio Cultural Imaterial (art. 5 e seguintes).

Em seu Título VI, arts. 25 a 28, a Convenção trata
da constituição de "Fundo do Patrimônio Culturallma
terial", cuja receita deverá ser composta por diversas

, ._'l'~-'
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fontes, especialmente por contribuições financeiras dos
Estados Partes, de natureza obrigatória e voluntária.

As contribuições financeiras obrigatórias para o
Fundo a ser criado deverão ser integralizadas pelos
Estados Partes, com periodicidade mínima de dois
anos, em montante, a ser ainda definido pela men
cionada Assembléia Geral, que não ultrapasse um
por cento da contribuição de cada Estado à UNESCO
(arts. 25.3.a e 215.1).

Estabelece, ainda, o art. 25.6 que as contribuições
dos Estados Partes ao Fundo, tanto as obrigatórias
como as voluntárias, "não poderão ser condicionadas a
nenhuma exigência política, econômica ou de qualquer
outro tipo que seja incompatível com os objetivos da
presente Convenção".

Importa sobremaneira destacar o que dispõe o art.
26.2 da Convenç:ão, no sentido de que, no momento em
que depositar seu instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão, o Estado Parte poderá declarar
que não assume o compromisso de efetuar as contri
buições que aqui denominamos obrigatórias.

Prevê, ainda, a Convenção que os Estados Par
tes poderão apmsentar ao Comitê acima mencionado
solicitações de assistência, inclusive financeira, que se
destinem à salvaguarda do patrimônio cultural imate
rial (Título V).

O PDC nº '1.734, de 2005, estabelece, em seu art.
2º que serão submetidos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer revisões.ou ajustes da Convenção
sob exame, que gerem encargos ou compromissos
gravosos para Co patrimônio nacional.

A matéria vem a esta Comissão de Finanças e
Tributação para exame de compatibilidade ou adequa
ção orçamentária e financeira, devendo, também, ser
submetida à apreciação da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, apreciar a proposição
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 Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos (RI, arts. 32, IX, "h" e 53, 11) e de Norma Interna da
Comissão de Finanças e Tributação, que "estabelece
procedimentos para o exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira", aprovada em
29 de maio de 1996.

O Projeto de Decreto Legislativo sob análise tem
por escopo a aprovação do texto da Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Em
relação ao impacto nos gastos federais da aprovação

do PDC, não obstante o Acordo preveja contribuição
ao organismo internacional, vemos que seu impacto
financeiro é presumivelmente de dimensões irrele
vantes para as finanças públicas federais, por ser de
abrangência extremamente limitada.

Pelo exposto, VOTO PELA ADEQUAÇÃO OR
ÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA no PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.734, de 2005.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005.
- Deputado Roberto Brant, Relator.

111 - Parecêr da Comissão

A Comissão de Finanças eTributação, em reunião
ordinária realizada. hoje, opinou, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.734/05, nos termos do parecer
do relator, Deputado Roberto Brant.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha,

Luiz Carlos Haulye Carlitb Merss, Vice-Presidentes;
Armando Monteiro, Coriolano Sales, Delfim Netto, Eni
valdo Ribeiro, FélixMendonça, Fernando Coruja, Fran
cisco Dornelles, João Magalhães, J0sé Carlos Mach
ado, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Max
Rosenmann, Moreira Franco, Mussa Demes, Nazareno
Fonteles, Osório Adriano,PaudernEi!Y Avelino, Pedro
Novais. Roberto Brant, SilvioTorres,Vignatti, Virgílio
Guimarães, Wasny de'Hoüre~ Veda :Crusius, Antonio
Cambraia, Gera.ldo Thadeue Nelson Bornier.

Sala da Comissão, 5 deoutubrd de 2005. - Depu
tado Geddel Vieira Lima, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE CIDADANIA

I - Relatório

O presente Projeto de Decreto Legislativo, pro
veniente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional desta Casa, aprova o texto da Con
venção para a Salvaguardadb Patrimônio Cultural
Imaterial, celebrada em Paris, em 17 de outubro de
2003.

1.2 A matéria veio ao Congresso Nacional com a
Mensagem do Poder Executivo nº 55, de 2005 (TVR nº
2.458, de 2002), de acordo com o disposto no art. 49, I,
combinado com o art. 84, inciso VIII, ambos da Consti
tuição Federal, acompanhada de Exposição de Motivos
do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

1.3 Por despacho de 12.09.2005, o ilustre
Presidente desta Casa distribuiu o presente PDC às
Comissões de Educação e Cultura, de Finanças e
Tributação e a esta CCJC.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

2.1 A competência desta Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Cidadania, para a apreciação da
presente matéria, decorre do disposto no art. 32, alínea
"a", do Regimento Interno, com a redação dada pela
Resolução nº 20, de 2004.

2.2 Registre-se que o despacho de distribuição
determina a aplicação do disposto no art. 54 do RIDC
ao presente parecer, o que lhe dá caráter termina
tivo.

2.3 A já referida Mensagem nº 55, de 2005, foi
objeto de apreciação da Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional desta Casa, que a apro
vou na forma do parecer do ilustre Deputado JÚLIO
DELGADO.

2.3.1 No Relatório do citado parecer informa-se
que "...a presente Convenção institui uma organização
internacional, com normas, finalidade, órgãos (Assem
bléia Geral, um Comitê e um Secretariado). funções.
composição (Estados e Partes) e instrumentos de atu
ação e cooperação próprios, além de contar com a com
posição de um fundo de financiamento. O organismo
funcionará, porém, sob os auspícios da UNESCO, a
qual, como se sabe, é um dos institutos especializados
da Organização das Nações Unidas".

2.3.2 Ainda de acordo com o Relatório do men
cionado parecer, "segundo os termos da convenção,
o 'patrimônio cultural imaterial' é constituído pelas
práticas, representações, expressões, conhecimentos
e técnicas (junto com os instrumentos, objetos. artefa
tos e lugares culturais que lhes são associados) que
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural".

2.4 Bem examinado o texto do ato internacio
nal, o ilustre Relator na CREDN conclui seu voto pela
aprovação do texto da referida convenção, nos termos
do presente Projeto de Decreto Legislativo, tendo res
saltado. porfim e em síntese, que (1) "...é digna de nota
a norma do artigo 31. segundo o qual o Comitê incor
porará à Lista Representativa do Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade, os elementos proclamados
(anteriormente à entrada em vigor da Convenção) 'Ob
ras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humani
dade' ,. e que (2) ·'...a adoção de uma convenção com
objetivo e nos termos como esta que ora apreciamos
nos parece uma iniciativa bastante oportuna e profícua
da comunidade internacional, uma vez considerados
os efeitos e transformações decorrentes do avanço do
fenômeno da globalização. Os meios de comunicação,
a televisão, a internet, a mídia de modo geral, bem
como as facilidades dos transportes internacionais,

têm proporcionado a intensificação da interpenetração
cultural entre os povos do planeta...".

2.4.1 Desse modo, a Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional opinou, unanimemente,
pela aprovação da citada Convenção, na forma do pa
recer do ilustre Relator.

2.5 Sobre a constitucionalidade da matéria, veri
fica-se que foram atendidas as normas fundamentais
pertinentes, relativas à competência material e legis
lativa da União, estabelecidas no art. 49, I, da Con
stituição.

2.6 Quanto ao exame dos aspectos legais, ju
rídicos e regimentais nada há a objetar, sendo que
quanto à técnica legislativa e à forma redacional, cum
pre referir-se à correta observância das disposições
próprias, previstas nas Leis Complementares nºs. 95,
de 1998. e 107, de 2001.

2.7 Ante o exposto, inexistindo óbices de qualquer
natureza que possam embargar a livre tramitação da
matéria no âmbito da competência regimental desta
CCJC. opino por sua constitucionalidade e juridicidade.
votando pela aprovação do Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.734, de 2005.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2005.
- Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.734/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Carlos Biscaia - Presidente, Ademir

Camilo, Bosco Costa. Cezar Schirmer, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, In
aldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, João
Paulo Cunha. José Eduardo Cardozo. Jutahy Junior,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maria Lú
cia Cardoso, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Pau
lo Afonso, Professor Luizinho, Reginaldo Germano,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Wagner Lago, Alex
Canziani, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus,
André de Paula, Ary Kara, Colbert Martins. Custó
dio Mattos, Dr. Rosinha, Eduardo Cunha, Fernando
Coruja, Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel,
Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz Couto, Mauro
Benevides, Mauro Lopes, Moroni Torgan, Neucimar
Fraga e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2005. 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, Presidente.

__________________._... AA ~ • ., ,.,.
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SEÇÃO 11

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n.º 205, de28de
junho de 1990, resolve:

DISPENSJ~R, de acordo com o artigo 35, in
ciso I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ADEMIR MALAVAZI, ponto n.º 6.313, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico em Comunicação Social, Cla~se
Especial, Padrão 43, da função comissionada de Dire
tor da Coordenação de Divulgação, FC-07, da Secre
taria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos [)epu~ados, a partir de 1º de dezembro
do corrente ano.

DISPENSAR de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, d~ 11 de dezetnbrode 1990, FLÁVIO
ELIAS FERREIBA PINTO, ponto n.º 6.337, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe
Especial, Padrão 44, da função comissionada de Di
retor da Coordenação de Relações Públicas, FC-07,
da Secretaria dE! Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 1º de
dezembro do corrente ano.

DISPENS~lR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MABEL
VIEIRA SHIRATSUBAKI, ponto n.º 6.224, ocupante de
cargo da EategoriaFuncional de Técnico Legislativo
- atribuição Ope'rad6rde Máquinas, Classe Especial,
Padrão 29, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05,dG> Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasilêiró, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, a partir de 1º de dezembro do
corrente ano.

DISPENS~lR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO
JOSÉ ARAÚJO IDA CUNHA, ponto n.º 6.847, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe
A, Padrão 31, da função comissionada de Diretor da
Coordenação TV Câmara dos Deputados, FC-07, 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 DEPUTA
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I. alínea "a", do Ato da Mesa n.º 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n.º 21, de 4 de novembro de 1992, ALEXIS SALES
DE PAULA E SOUZA, ponto n.º 4.920, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de22 de novembro
do corrente ano, a função comissionada de Chefe da
Seção de Pesquisa Legislativa, FC-05, da Secretaria
Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criada pelo artigo 1º da Resolução nº 14,
de 20 de novembro de 2003.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n.º 21, de 4 de novembro de 1992, FLAVIO ELIAS FER
REIRA PINTO, ponto n.º 6.337, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Comunicação Social, Classe Especial,
Padrão 44, para exercer, a partir de 1º de dezembro
do corrente ano, a função comissionada de Diretor da
coordenação de Divulgação, FC-07, da Secretaria
de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformada pelo parágrafo
único doartig02º do Ato da Mesa:nº 96, de 19 de
junho de 1998.

DESIGNAR, na forma do artigo:13 da Resolução
n.º 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ CLÁUDIO
ALVES DOS SANTOS, ponto n.º 5.755, ocupante de
cargo d~Categoria Fundonal de Analista Leg~slativo

- atribuição Técnica Legislativa, Classe EspeCial, Pa
drão41, para exercer, a partir de 25 ide novembro do
corrente. ano, a função camissionada'de Secretário de
Comissão. FC-07, daCoordenaçãodeComis~õesTem
porárias,' do óêparta:mentode Comi~sões, do Quadro
de Pessbal daCãrriéra dos Deputadas, transformada
pelo Ato dá Mesa nº 20, de 06 de ju~ho de 1995.

DESIGNAR, na forma dO'artigoi1,3 da Resol~ção
n.º 21 .de 4 de .hovembro de 1992,SILVIA VALERIA
LIMA 'MERGULHÃO.,p6nto n.º 6.3~9, ocupante de
cargo dá Categoria Funcional de Ah~lista·Legislativo
- atribÚição Tecnico emComunicaç5o Social, Classe
Especial, Padrão 45, para exer<;er, a partir de 1º de
dezernb'rodo corrente ano, a função ~omissionadade
Diretor daCoordenação de Rela~ôes:Públicas, FC-07,
da Secretaria de. Comunicação ISoCial, do Quadro de
Pessoal 'da Gâmarados' Deputados, transformada pelo
parágrafo único do artigo 2º do Àto da Mesa nº 96, de
19 de junho de 1998.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n.º 21, de 4 de novembro de 1'992, SUELI APARE
CIDA NAVARRO GARCIA, ponto n.º 4.206, ocupante
de cargo da. Ca.tegoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnica Legisla.tiva, Classe Especial,
Padrão 45, para exercer, a partir de 1º de dezembro
do corrente ano, a função comissionada de Diretor
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da Coordenação TV Câmara dos Deputados, FC-07,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato
da Mesa nQ 34, de 13 de março de 1996, com nova
denominação dada pelo artigo 2Q do Ato da Mesa nQ

86, de 02 de abril de 1998.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA

DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1Q, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n. Q 205, de 28 de
junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JEANNE DE BRI
TO PEREIRA, ponto n. Q 6.922, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 36, 1ª substituta
do Coordenador, FC-06, na Secretaria Executiva do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 30 de
novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEONILDO MON
TU, ponto n.Q 2.173, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Transporte Legislativo, Classe Especial, Padrão 30,
1Q substituto do Diretor Administrativo, FC-09, na Dire
toria Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 30 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, L1N ISRAEL COS
TA DOS SANTOS, ponto n.Q 5.443, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão
30, 2Q substituto do Diretor Administrativo, FC-09, na
Diretoria Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 30 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, SANDRA REGINA
DE SOUSA REGIS, ponto n. Q 3.017, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Agente de Serviços Legislativos, Classe Espe
cial, Padrão 30, 2ª substituta do Coordenador, FC-06,
na Secretaria Executiva do Conselho de Altos Estudos
e Avaliação Tecnológica, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 30 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990, TIAGO MERHEB
GONÇALVES ANDRADE, ponto n.Q 6.412, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe
Especial, Padrão 43, substituto do Chefe da Seção de
Informática Administrativa, FC-05, na Coordenação de
Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 5 a 30 de dezembro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1Q

, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n.Q 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6Q da Lei n. Q 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9Q
, inciso 11, da Lei

n.Q 8.112, de 1990, FLÁVIO GARCIA DE SOUZA para
exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo em comissão
de Assessor Administrativo Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 1Q da Resolução nQ 23, de 17 de
junho de 1980, combinado com o artigo 3Q do Ato da
Mesa nQ 47, de 7 de outubro de 1992, e com o Ato da
Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de 2005.
- Deputado Aldo Rebelo, Presidente.



MESA DIRETORA
Presidente:
ALDO REBELO - PCdoB - SP
1° Vice-PresidentEl:
JOSÉ THOMAZ NONÔ - PFL - AL
2° Vice-PresidentEl:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
1° Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PL - PE
2° Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO
3° Secretário:
EDUARDO GOMES· PSDB - TO
4° Secretário:
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1° Suplente de Secretário:
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LfDERES E VICE-LfDERES

PT
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Colombo, Iara Bernardi, João Grandão, Jorge Bittar, José
Eduardo Cardozo, Luciano lica, Luiz Alberto, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Sérgio, Neyde Aparecida, Odair Cunha, Teima
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PMOS
Líder: WILSON SANTIAGO

Vice-Líderes:
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Vice-Líderes:
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Moroni Torgan, Gorauci Sobrinho, Félix Mendonça, Júlio Cesar,
Gervásio Silva, Alberto Fraga, Murilo Zauith e Nice Lobão.

PSOS
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Vice-Líderes:
Eduardo Paes (1° Vice), Jutahy Junior, Yeda Crusius, Ronaldo
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Vice-Líderes:
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Vice·Líderes:
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Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves, Isaías Silvestre, Barbosa Neto, Jorge Gomes,
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Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1° Vice), Manato, Pompeo de Mattos, João Fontes e
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Rogério Teófilo W Vice), Raul Jungmann, Fernando Coruja e
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Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.



Liderança da Minoria
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DEPUTADOS EM EXERCíCIO

Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodollo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSEl
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe .. PSB

Pará
Anivaldo Vale - PSIJB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PSOL
Jader Barbalho - PlvIDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSIJB
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 - PTS
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
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
JLlnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTS
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais -PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes· PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSS
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
EunícioOliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDS
Inácio Arruda - PCdoS
João Alfredo - PSOL
José Linhares • PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Mandei Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Gemes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Sirnplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTS
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PMDB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad JLlIlior - 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 - PH.
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - POT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli • P\I

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira· PIVIDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos- PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - POT
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 - PSOB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMOB
Francisco DornellE~s - PP
Itamar Serpa - PSOB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMFI
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMOB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMOB
Nelson Bornier - PMOB
Paulo Baltazar· PSB
Paulo Feijó - PSOB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - POT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoS
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PV
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano lica - PT
Luiz Antonio FI~ury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luita Erundina - PSB
Marcelo Barbiéi - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michell"emer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
NeLlton 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
Sahlador limbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSOB
lulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Uno Rossi· PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra· PMOB
Thelma de Oliveira - PSOB
Wellington Fagundes . PL

Distrito Federal
Alberto Fraga· PFL
Jorge Pinheiro· PL
José Roberto Arruda· PFL
Maninha· PSOL
Osório Adriano· PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico· PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto· PSB
Carlos Alberto Leréia . PSOB
Enio Tatico - PL
João Campos· PSOB
Jovair Arantes· PTB
Leandro Vilela· PMOB
Luiz Bittencourt· PMOB
Neyde Aparecida· PT
Pedro Canedo· PP
Pedro Chaves· PMOB
Professora Raquel Teixeira· PSOB
Ronaldo Caiado· PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sérgio Caiado - PP
Vilmar Rocha· PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão· PT
Murilo Zauith . PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet . PT
Waldemir Móka . PMOB

Paraná
Abelardo Lupion . PFL
Affonso Camargo· PSOB
Airton Roveda - PPS
Alex Canzíani - PTB
André Zacharow . PMOB
Assis Miguel do Couto· PT
Cezar Silvestri . PPS
Chico da Princesa· PL
Cláudio Rorato . PMOB
Colombo - PT
Oilceu Sperafico . PP
Or. Rosinha . PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo· PL
Gustavo Fruet· PSOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões· PTB
José Janene . PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann· PMOB
Moacir Micheletto • PMOB
Nelson Meurer· PP
Odílio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio . PMOB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama . PMOB
Vitorassi . PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez· PMOB
Edison Andrino· PMOB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin . PFL
João Pizzolalli - PP
Jorge Boeira· PT
Leodegar Tlscoski . PP
Luci Choinacki . PT
Mauro Passos· PT
Paulo Afonso· PMOB
Paulo Sauer . PSOB
Vignatti . PT
Zonta· PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Harnm - PP
Alceu Collares . POT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcísio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci . POT
Érico Ribeiro· PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker . PSOB
Kelly Moraes· PTB
Luciana Genro· PSOL
Luis Carlos Heinze • PP
Marco Maia· PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTS
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi . PT
Osvaldo Siolchi . PMOB
Pastor Reinaldo - PTS
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta· PT
Pompeo de Mattos· POT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMOB
Veda Crusius . PSOB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSj~O DE AGRICULtURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2° Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Edson Duarte

Anselmo
Nilson Mourão

2 vagas

Asdrubal Bentes
Gervásio Oliveira

Marcelo Castro

PT

PMDB
Ann Pontes
Átila Lins "," ,,' PSD>'

Lupércio Ramos
Natan Donadon

Carlos Abicalil
Henrique Afonso
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PV
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Maria Helena (PSB)
1° Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2° Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

Cláudio Rorato
Marcelino Fraga

Mauro Lopes
Osvaldo Reis

Pedro Chaves
Rose de Freitas

1 vaga

Guilherme Menezes
Luci Choinacki

Odair Cunha
Reginaldo Lopes

Vadinho Baião
Vignatti

Zé Geraldo
PMDB

PT
Adão Pretto
Anselmo
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Orlando Desconsi
Vander Loubet

Alexandre Maia ""10"" FL

Gervásio Oliveira
Leandro Vilela
Moacir Micheletto
Odílio Balbinotti
Waldemir Moka
Wilson Cignachi
Zé Gerardo

Anivaldo Vale
Hamilton Casara "'0'"'"

Zenaldo Coutinho

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
Davi Alcolumbre
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Alberto Fraga "'lH' PTB

Betinho Rosado
Eduardo Sciarra
Félix Mendonça

Francisco Rodrigues
Lael Varella

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
Carlos Melles
Enéas
Kátia Abreu
Osvaldo Coelho co,;d" p,,",, 8

Ronaldo Caiado

PL

PP

PTB

Almir Sá ""'" f'SD8

Heleno Silva
Wellington Fagundles
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS

Coronel Alves
Raimundo Santos

1 vaga

PL

PDT

PPS

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)Janete Capiberibe

Maria Helena ",,'do,PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Júnior Betão
Miguel de Souza

Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira
pedoB

Perpétua Almeida >d'" dco 81,,,,, F'FL P",'NA Vanessa Grazziotin '"~,a '" pss

PSC
Zequinha Marinho 'a".o PTS

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo" - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

PP
Agnaldo Muniz Marcos Abramo ""d'''' S'C" m. PH''''''

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

João Carlos Bacelar
(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Afonso Hamm
Benedito de Ura ,."" " Pc

Érico Ribeiro
Nelson Meurer
Sérgio Caiado

Josué Bengtson
Tatico '"" do, FL

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker

Julio Semeghini

Dilceu Sperafico
Francisco Turra
Luís Carlos HeinzE'
Nélio Dias ""j"SPAhT

Zé Lima ·'<1oJ<!,j,:oFS[lf,

Zonta

Anivaldo Vale
Carlos Batata ""," PV

Xico Graziano
(Dep. do PL ocupal a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Carlos Dunga
João Lyra
Nelson Marquezelli

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdo B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE CIl:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Scíarra (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Cezar Silvestri

Iberê Ferreira""" PTB

Luciano Leitoa

Dr. Rodolfo Pereira

Airton Roveda",,,·,,m
Dr. Francisco Gonçalves "",:"", FT8

Geraldo Thadeu
PSB

1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos

1 vaga

Jorge Bittar
Walter Pinheiro
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PT
Angela Guadagnin

César Medeiros
Durval Orlato "l"""



Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos ",''',' PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS

Vieira Reis ,,,,,).,oj,,f'M"B

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458

PTB

André de Paula
Coriolano Sales

Enéas
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Mussa Demes

Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos

Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara

Almeida de Jesus

Agnaldo Muniz
Celso Russomanno

Professor Irapuan Teixeira
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Sérgio Caiado

Alceste Almeida "'''''''' f'r"'8

Alex Canziani
Ary Kara

Cleuber Carneiro
Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha

Iara Bernardi
Iriny Lopes

José Pimentel
Luciano lica
Luiz Alberto
Luiz Couto

Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga

Inaldo Leitão
PL

PSDB

PT

PTB

PP

Edna Macedo
Jefferson Campos
Paes Landim
Vicente Cascione
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Antonio Cruz ,,"H,fTB

Benedito de Lira
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
João Leão
Lino Rossi
Reginaldo Germano

Antonio Carlos Biscaia
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Professor Luizinho
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer
Cláudio Rorato
Maria Lúcia Cardoso
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Paulo Afonso
Wilson Santiago
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

FAX: 216-6465

Albérico Filho
Aníbal Gomes

Ann Pontes
Eduardo Cunha

Leonardo Picciani
Mauro Benevides

Mauro Lopes
Moraes Souza

Pedro Irujo .. "" " 'L
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto
Edmar Moreira ",,,,. f'[

Ivan Ranzolin
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma '0')" PTS

Vilmar Rocha

Bosco Costa
João Almeida
Jutahy Junior
Vicente Arruda
lenaldo Coutinho
lulaiê Cobra

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2° Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Inácio Arruda

Luiz Piauhylino

Raul Jungmann

Leonardo Mattos

Fernando Ferro
Henrique Afonso

Mariângela Duarte
Vicentinho

Wasny de Roure

Ariosto Holanda
Salvador Zimbaldi "9'" f'f'

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves

Marinha Raupp
Pastor Pedro Ribeiro

Wladimir Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

Aldir Cabral
Almir Moura ·"')H' ""L'8

César Bandeira

Davi Alcolumbre
Robson Tuma

(Dep. do PL ocupa a vaga)

Amauri Gasques
Inaldo Leitão

José Carlos Araújo 'h"""" 8'...",,"[ m:,nA

José Santana de Vasconcellos""
Jc, ~':,L

Antonio Joaquim "H'" f''TE.

João Campos
João Castelo

Lobbe Neto
Manoel Salviano

Antonio Cruz "'9'''' f'Te

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio
(Dep. do PSB oCLlpa a vaga)

Arnon Bezerra
Pastor Reinaldo

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL

PP

PSDB

PV

PSL

PMR

PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Jovino Cândido

José Rocha
Júlio Cesar
Vic Pires Franco

Nelson Proença
PSB

João Mendes de Jesus "'.,, 0" ''L

Jorge Gomes ,.".,,,, PC "o B

Luiza Erundina

Corauci Sobrinho
Eduardo Sciarra
José Mendonça Bezerra .""'"
PTE

PMDB
Adelor Vieira
Eunício Oliveira
Gilberto Nascimento
Hermes Parcianello
Jader Barbalho

Marcelo Barbieri

Pedro Chaves
Pedro Irujo
Takayama

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Iris Simões
Silas Câmara
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL. PRONA
ocupa a vaga)

Gustavo Fruet
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira

Maurício Quintella Lessa
Miro Teixeira ..,',.,"'.,

João Batista ,.",M'T

Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Vanderlei Assis

Badu Picanço '"" ,jC' f'T

Carlos Nader "," 'J., f'TB

Maurício Rabelo

Raimundo Santos

• ~ U"!'~~,.



PV

PCdoB

PMR
Marcelo Ortiz

Jorge Bittar
Josias Gomes

(Dep. do PL ocupa a vaga)

João Paulo Gomes da Silva
'101'1.J o.;. PSDB

Paulo Baltazar

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Remi Trinta
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PT

PL

PDT

PPS

PSB

PMDB

Almeida de Jesus

José Carlos Araújo

Givaldo Carimbão

Júlio Delgado "',', fP,

Jorge Boeira
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMR
José Divino .·a."" "".,.

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

Sandro Matos "" do ,,,,,,',, fFL. PC')'lA

Renato Cozzolino """, PM[·B (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: IIdeu Araujo (PP)
2° Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3° Vice"Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

Sarney Filho

Alice Portugal

Júlio Delgado "","'" PMD"

João Fontes
Miro Teixeira ",""'fT

Pompeo de Mattos

Alexandre Cardoso
Isaías Silvestre

João Mendes de Jesus· a
"."

f L

Colbert Martins
Fernando Coruja

Badu Pícanço "'la",· fT'

Enio Tatico

Hu mberto Michiles ""l,' '" f"D"

Jaime Martins
Neucimar Fraga ",ajo PTS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

PSB

Ademir Camilo ·,,!,d,PL

Alceu Collares
Luiz Piauhylino
Sérgio Mi randa "O" .,,', PC .", B

Wagner Lago .""". f Te.

Juíza Denise Frossard
Roberto Freire

Carlos Mota "" .,., Pl

Gonzaga Patriota ",,,'d.,n

Sandra Rosado

(Dep. do PC do B ocupa a vaga)
PDT

Jamil Murad ,""",.fO'.
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PR, PRONA ocupa
a vaga)
1 vaga

José Divino ",a .,,' f,mE

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-PresidentE!: Eduardo Seabra (PTB)
2° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3° Vice-PresidentE!: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

Luiz Bittencourt Hermes Parcianello ",odoP]

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa ,,·pdofT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho "."lOCO' Fernando de Fabinho ·".pd<>f'C'

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus"""PL
1 vaga Zelinda Novaes

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Luciana Genro "",.lo oS PART

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609

Delfim Netto v,ga d., FP

Lupércio Ramos
Wilson Cignachi

1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Armando Monteiro

Nelson Marquezetli

Giacobo >O'l' do FT

1 vaga

Gonzaga Mota
Veda Crusius

PL

PP

PV

Dr. Benedito Dias "" d·' <FART

Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Murilo Zauith v",a.]·"V

Osório Adriano
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB

Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabínho
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco "'J3doPT.

Ildeu Araujo
Sérgio Caiado

Júlio Redecker
Léo Alcântara ""3d·,OV

Ronaldo Dimas

Romeu Queiroz
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Reinaldo Betão

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

S.PART.
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PDT
André Figueiredo "O' d<••",., PFL f"Co"A

PSOL

Neuton Lima

Ricardo Izar

Julio Lopes
Ricardo Fiuza

Alex Canziani ""dof['T

João Grandão
Luiz Bassuma

Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)

Veda Crusius
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PT
Ana Guerra
Selma Schons
Simplício Mário

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB

PTB

PSDB

PP

Carlos Sampaio
Márcio Fortes

Luiz Antonio Fleury

Celso Russomanno
Pedro Canedo

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior "''la do s,·,·,·" PFL
PFf')I't='.



FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3° Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno
Maria do Carmo Lara
Zezéu Ribeiro

Roberto Gouveia
Terezinha Fernandes

Vitorassi

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PL
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PPS
1 vaga

José Linhares
Nilton Baiano

Alceste Almeida ,,'" 'J" HAOB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Paulo Gouvêa

Geraldo Thadeu """',,fT'

Roberto Freire
PMDB PV

PSC
Milton Barbosa '."",

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3° Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
1 vaga Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara ",!,,,j,, f'L

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB oCLlpa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

Jovino Cândido

José Roberto Arruda
Osvaldo Coelho

Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

Itamar Serpa
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira

Alexandre Maia
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
Paulo Lima

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Carlos Abicalil
Colombo

Fátima Bezerra
Gilmar Machado

Walter Pinheiro ·",,,,,,ff

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga

Elaine Costa

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Zé Lima

PT

PMDB

PDT

Neuton Lima
PTB

PSDB
Antenor Naspolini
Bonifácio de Andrada "",j,.FP

Lobbe Neto
Nilson Pinto

Leonardo Mattos

PP
Marcos Abramo v.a,p .:10-, 8('J':" PFL PR':"I"IA.

Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
César Bandeira
Clóvis Fecury '•.", ,',' ff'

Murilo Zauith ",,,""'TE'

Nice Lobão
Onyx Lorenzoni"'''''' FC

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Antônio Carlos Biffi
Iara Bernardi
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado

Paulo Rubem Santiago

Gastão Vieira
João Correia
João Matos (Licenciado)
Osvaldo Biolchi

Pastor Pedro Ribeiro

Mário Heringer "''''!c,PP

Pompeo de Mattos """, ["', ,,', fFL f R,:" "

PSOL
Chico Alencar '."" ,j, f T João Alfredo "'.'"'' PTE'

Orlando Fantazzini ·"'''"fe
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

Zé Gerardo
2 vagas

Eduardo Barbosa
João Almeida

Adão Pretto
Ana Guerra \":;')',oj'-,él,,,,",:.PFL.PR('I"JA

Luiz Eduardo Greenhalgh
Maria do Rosário

Bernardo Ariston
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PP

PSDB

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Sebastião Madeira
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PT

(Dep. do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Iriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz Alberto " "",HC

Luiz Couto " ..,'d"PMO.

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

Alberto Fraga ,,,,,,,, f'"

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
2 vagas

Alexandre Santos
Marinha Raupp
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA

PCdoB
Inácio Arruda "",., f"."'E'

,-------,-----------------------------



Severiano Alves PSB

Kelly Moraes

Ricardo Izar Jefferson Campos ",,,, eMD'

(Dep, do Bloco PFL., PRONA ocupa Jonival Lucas Junior
a vaga)

Dr. Heleno ".,'d·'· PMDS

Secretário(a): Anarnélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-66::~216625/6627/6628

FAX: 216-6635

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Eduardo Valverde
José Mentor

Sigmarínga Seixas
Virgílio Guimarães

Luis Carlos Heinze
1 vaga

Wellington Roberto
1 vaga

Ademir Camilo "'''"FL

Zonta

Feu Rosa "'l' d': PL

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

João Correia C;,).j:, F'TE

João Magalhães
Marcelino Fraga

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

2 vagas

Geraldo Thadeu "" 'l" PTB

Nelson Proença

Iris Simões
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep, do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PT

PMOB

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado

Pauderney Avelino
Rodrigo Maia

Colombo
Vitorassi
2 vagas

PPS

Fernando Coruja

Aníbal Gomes ''''lad,PTS

Asdrubal Bentes ,",)"",PL

Fernando Lopes

Mauro Benevides

Olavo Calheiros

(Dep, do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
POT

(Dep. do Bloco PFL, PRONAocupa
a vaga)

PPS

PSOB

PTB

PP

PTB

Eduardo Paes
Manoel Salviano
Paulo Bauer '"" d,' ""'c" F'FL. P"<Co"A

Aldir Cabral
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Francisco Garcia
Ronivon Santiago \'019"' r;k E;:lv~v PFL, PIi('NA

Simão Sessim

Armando Monteiro

José Militão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep, do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep, do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Elaine Costa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PCdo B

André Figueiredo
Sérgio Miranda "9' d' P': ,',' B

(Dep, do PMDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlos Willian
Eliseu Padilha
Michel Temer

Nelson Bornier
Odílio Balbinotti

1 vaga

Eliseu Resende
Júlio Cesar

Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Benedito de Lira
Carlos Souza

Antonio Cambraia
Custódio Mattos
Julio Semeghini

Walter Barelli

Luciano Leitoa

Humberto Michiles

Medeiros
Milton Monti

Chico Alencar .." do PT

Carlos Nader "']'" ,,:,•. B

Henrique Fontana
João Paulo Cunha

Jorge Boeira
Paulo Rubem Santiago
Tarcísio Zimmermann

Vadinho Baião

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep, do PT ocupa a vaga)

PT

PSC

PSOL

PMOB

PCdoB
Alice Portugal

PDT
Álvaro Dias

PL

PPS

Carlito Merss
José Pimentel
Nazareno Fonteles
Ricardo Berzoini "'" dc, P.'.S

Vignatti
Virgílio Guimarães
Wasny de Roure

PSB
(Dep, do PPS ocupa a vaga)

Ivan Valente ,,,'H,PL

PSOB

PP

Geraldo Resende "9' de' F'SF

Ivan Paixão "o' do "'AC'S

Rogério Teófilo

Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
Veda Crusius

Delfim Netto ",,"oFr,

Eduardo Cunha
Geddel Vieira Lima
João Magalhães
José Priante "'l' d,.' PTS

Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais ",,)d,F">"8

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales"'" do' F'L

Félix Mendonça
José Carlos Machado
Luiz Carreira
Mussa Demes ,"'J""" "

Osório Adriano
Pauderney Avelino "'oc'.. F['T

Roberto Brant "l" do PP

(Dep, do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
1 vaga

Enivaldo Ribeiro "9""'PC

Francisco Dornelles

COMISS,ÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes



Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1° Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692/6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luciano Castro (PL)
1° Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3° Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão "" ,", fL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PT

Cezar Silvestri

Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli

Luiz Carlos Santos
Pauderney Avelino

Almerinda de Carvalho
Max Rosenmann

Teté Bezerra

Hélio Esteves
Ivo José

João Magno
Vander Loubet

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Alexandre Santos
André Zacharow ,,,To""'"

Edinho Bez
Marinha Raupp
Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Janete Capiberibe ',,1" f F

Gervásio Silva
Joaquim Francisco ,,,,H.. f'Te,

Luiz Carreira

Affonso Camargo
Vicente Arruda .".p"",",

Xico Graziano

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Paes Landim
Vicente Cascione ff

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PT

PPS

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB

PV

PSOL

PMDB

Carlos Willian
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PP

PL

PTB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PVocupa a vaga)

Kelly Moraes
Sandro Matos

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Edson Duarte ',.,,"" s" .., PFC FR':'''_

Fernando Gabeira C",!,·',·F"'D"

Sarney Filho '.''lH'' PMDE'

Jorge Pinheiro
Luciano Castro
Oliveira Filho"",'",B'" ·,PFC.PR':"'~

Paulo Baltazar '.,." ,., Ph

Albérico Filho
Marcello Siqueira
Rose de Freitas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado '..,,,.,.',, p,:, ,oc,"

Gervásio Silva
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
2 vagas

Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio

Mauro Passos

Babá Vel'P ,j,:o F'F'

João Alfredo PT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

B, Sá ·"nJ,_,PP:'

Barbosa Neto '·.'·,.H.' P[,T

Paulo Baltazar

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Renato Cozzolino "'T,·)·,f'M['8

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

João Alfredo"""" fT

Ana Guerra
Vadinho Baião

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PT

PSOL

PSB

PDT

1 vaga

Alexandre Cardoso
Pastor Francisco Olímpio"'·" fl'T

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Fátima Bezerra
Ivo José ... "~,_ja oj,.' F'PS

Leonardo Monteiro
Selma Schons

César Medeiros
Leonardo Monteiro
Luciano Zica
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Dra. Clair
Luiz Sérgio

Mauro Passos
Selma Schons

PSDB
Helenildo Ribeiro
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PP

João Almeida
Ronaldo Dimas

1 vaga



João Pizzolatti
João Tota
Nelson Meurer
Romel Anizio "."."POT

Dilceu Sperafico ",,".~ PTa

Francisco Appio
Reginaldo Germano

Simão Sessim ",aaoPTB

Vadão Gomes

Feu Rosa
Vadão Gomes
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles
Jair Bolsonaro

João Tota

PTB

PT

PP

Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB

Luiz Antonio Fleury

Pastor Reinaldo

Almir Sá
Medeiros

Miguel de Souza

Júlio Delgado ",a.,.,p'5

Luiza Erundina

Perpétua Almeida

Bosco Costa
Zulaiê Cobra

Edmar Moreira ""adaPL

Laura Carneiro
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Biscaia
Luiz Couto

Nelson Pellegrino

Maurício Quintella Lessa

Ivan Valente "'''')0 PT

Orlando Fantazzini "a""PT

Fernando Gabeira "la d,. PMDS

(Dep. do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Ricardo Barros
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Jackson Barreto
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PT

PL

PP

PPS
Rogério Teófilo '·"a oc· .Ic·"' PF[. PR0['lA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB

PSDB

PMDB

Socorro Gomes

PSOL

PMR

PCdoB

PV

PSB
João Paulo Gomes da Silva '''9'
(I ... PL

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago
1 vaga

Dimas Ramalho

Maninha "9"" f'T

Marcondes Gadelha ".,a.'.'PT8

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Costa ·",a·,,,PT

João Herrmann Neto ,a,adaPMDE,

Neiva Moreira

Albe rto Fraga 'a" de, PTE

Moroni Torgan
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Carlos Sampaio
João Campos

Cabo Júlio
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Jair Bolsonaro \lagado BI(.(:<' PFL. PR')NA

Lino Rossi
Reginaldo Germano

Lincoln Portela
Ricardo Rique "'la ," PMDS

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Arnon Bezerra
Pastor Frankembergen

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Vieira Reis '",,,, PMDé

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739/6738/6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Enio Bacei (PDT)
1° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

Deley ",a do Pc

1 vaga

Maurício Rabelo
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

André Costa ,,·,adoPT

1 vaga

1 vaga

Edinho Montemor """"PL
Josias Quintal ".,,",. f'M['B

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Edinho Bez
Edson Ezequiel

Paulo Afonso
Takayama

(Dep. do PV ocupa a vaga)

Edna Macedo
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto

Carlos Melles
Robério Nunes ',a,' " FTs

Vilmar Rocha
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer "."." PT.

Zulaiê Cobra

PSB

PDT

PPS

PTB

PL

8. Sá va)a ,jü PP.S

Renato Casagrande

Salvador Zimbaldi "dO .". PIE

PSC

(Dep. do PP ocupa a vaga)

PCdoB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Airton Roveda va'Jdd')61')(.c, ",fL.PR0tJA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Aracely de Paula

José Santana de Vasconcellos

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

André de Paula
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Jairo Carneiro
Marcos de Jesus ·,,·,a'.,PF

André zacharow "9- d" f'SB

Edison Andrino
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PL OCUpõ;l, a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Dr. Heleno ,'a,,'."M['8

Pastor Amarildo ""adoPM['.

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711/6713
FAX: 216-6720

Marcus Vicente
Osmânio Pereira
Tatico "·,a'o PL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1° Vice-Presidente,: Jairo Carneiro (PFL)
2° Vice-Presidente,: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-PresidentE': João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

Antonio Carlos Pannunzio
Hamilton Casara """PL

Itamar Serpa
João Castelo



Ivan Paixão

Jamil Murad

Mário Heringer

Maninha '"", .", P1

Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

1 vaga

Fernando Gabeira

Pedro Canedo
Ronivon Santiago

Carlos Santana
Leonardo Monteiro

Maurício Rands
Neyde Aparecida

Professor Luizinho

Ann Pontes
Benjamin Maranhão

Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri

Paulo Lima ",.", FFL, FR·,","".

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Carlos Mota 'O'," ,',' PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha '".~, .,' m

Sandra Rosado ""i' oj.,. F..D8

Arnaldo Faria de Sá
Homero Barreto v;"p do) E:IIJ':O" F'FL FR'AJA

Ricarte de Freitas

PT

PV

PP

PSB

PDT

PTB

PSOL

PMDB

PCdo B

Geraldo Thadeu

Dr. Ribamar Alves

1 vaga

Jandira Feghali

Manato

Dra. Clair
Marco Maia
Paulo Pimenta
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho

Átila Lira
Carlos Alberto Leréia
Walter Barelli

Henrique Eduardo Alves
Leonardo Picciani
Lúcia Braga
Moraes Souza
Osvaldo Reis

José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB

Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 /6781 A 6786
FAX: 216-6790

Érico Ribeiro
Pedro Henry

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2° Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3° Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

Jovair Arantes
Milton Cardias

Eduardo Paes
Walter Barelli

1 vaga

Givaldo Carimbão

Juíza Denise Frossard

Almir Sá"""" F''''E

Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

Roberto Brant """ do F'T

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

Assis Miguel do Couto
Nazareno Fonteles "'" ", FL

Selma Schons
Teima de Souza

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PL

PPS

PSB

PDT

PSOL

PMDB

PCdoB

Coronel Alves
Wanderval Santos

Raul Jungmann

Josias Quintal "'·l,' d•• F"'D8

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Enio Bacci ",," ".. rse

Perpétua Almeida ·.·,.".'.. F'18

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
DurvalOrlato
Guilherme Menezes
Henrique Fontana

Roberto Gouveia

Almerinda de Carvalho
Benjamin Maranhão
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Saraiva Felipe (Licenciado)
Teté Bezerra

Jair de Oliveira
Lúcia Braga

Marcelo Castro
Waldemir Moka

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP

Antonio Joaquim ".,0 d', vrE,

Eduardo Barbosa
Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

PSDB

Luciana Genro ,·""",.F'P

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761/6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2° Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS
Dr. Francisco Gonçalves""'" FTE Geraldo Resende "9' .'0 ",.ce. F'FL. ,"·OH'

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50

PPS

PDT

1 vaga

Alceu Collares

Sandro Mabel
1 vaga

Alice Portllgal ","H'MDS

Pastor Francisco Olímpio

PL

PSB
Cláudio Magrão

Enio Tatico
Medeiros

Isaías Silvestre

PCdoB
Daniel Almeida ""'1','.,.'"o,FFL FR'-""'

Vanessa Grazziotin '"",.",.,.,.>, F''',

João Fontes

Feu Rosa
Pedro Corrêa

Vanderlei Assis

Jorge Pinheiro
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Homero Barreto "," .,., RMOS

Milton Cardias
Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Dr. Benedito Dias
José Linhares
Nilton Baiano v;'J;d'j BIcR.l_' F'FL F'I;,:U/"

Suely Campos

PL
Amauri Gasques
Reinaldo Gripp
Remi Trinta



Gonzaga Patriota

1 vaga

Claudio Cajado
3 vagas

Carlos Dunga
Pedro Fernandes

Romeu Queiroz

Geraldo Thadeu

Aracely de Paula
Oliveira Filho "oado PC'

Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a

vaga)

Alexandre Santos
Átila Lins

Marcello Siqueira
Pedro Chaves

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira ",,"HMOE'

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silvio Torres

João Leão ""'''' PL

João Tota
Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PCdoB

PTB

PDT

PSDB

PP

1 vaga

PL
Chico da Princesa ""',',', B,"" F'''. PR,"'"

Giacobo
Humberto Michiles ""a de PT

Ary Kara
Homero Barreto
Philemon Rodrigues

Beto Albuquerque
Mário Assad Júnior ",a do P[

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Eliseu Resende
Lael Varella
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Jair de Oliveira
Marcelo Castro o'".'oPP'

Affonso Camargo
Domiciano Cabral
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Neucimar Fraga"')"'" p., ,',' B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB

Mauro Lopes

Nelson Bornier

(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".

PV
Vittorio Medioli "" ,. 'SDS

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

Suplentes

IIdeu Araujo
Pedro Henry

Dr. Ribamar Alves

Mariângela Duarte
Orlando Desconsi

Simplício Mário

HamiI ton Casara'''" do PL

Jutahy Junior
Silvio Torres

José Militão
Jovair Arantes

Marcus Vicente ""doF'[

Philemon Rodrigues o.'","" FMl'e

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PP

PTB

PSDB

Edison Andrino """,,Ff'
Luiz Bittencourt

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra c","" "'DS

Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho ""'O
PDT

Alceste Almeida "'.""",;['.
Alex Canziani '".].>."

Cleuber Carneiro ""do PL

José Chaves
Josué Bengtson
Ricarte de Freitas """ ,', P"" F'FL. 'ROIlA

PL
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Alberto Goldman
Antonio Cambraia
Bismarck Maia "","'oP»

Marcelo Teixeira """",PMO'

Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Claudio Cajado
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima "","". (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor '''l' " PL

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Gilmar Machado
Ivo José
Vadinho Baião

PSC
Deley '""," ,',' PM["

Secretário(a): Iracl~ma Marques
Local: Anexo 11, AI;;t A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-68.31/6832/6833

André Figuei redo

PDT

Telefones: 216-6805 /6806 / 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares

PT

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
1° Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2° Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3° Vice-Presidente,: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes PT

Ora. Clair
Henrique Fontana

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Hélio Esteves
Teima de Souza
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PT
Carlito Merss

Marco Maia
Paulo Pimenta

Vitorassi
Zezéu Ribeiro

Presidente:
1° Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares

José Pimentel
Paulo Delgado
Rubens Otoni
Tarcísio Zimmermann
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

Suplentes



Lincoln Portela

Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSiÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PDT

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

Gonzaga Mota
João Castelo

2 vagas

Zezéu Ribeiro
5 vagas

Mário Negromonte
Nélio Dias

1 vaga

Colbert Martins

Carlos Dunga
Paes Landim ",,·j,.'m

1 vaga

Isaías Silvestre
Luciano Leitoa""'''''' Pto1

Sandra Rosado '"'' do. PM["

1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

3 vagas

An íbal Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

2 vagas

1 vaga

João Fontes "".)),j,'FFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdo B

PPS

PDT

PL

PSB

PTB

PFL

Fátima Bezerra
Fernando Ferro
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PP

PT

PMDB

Fernando de Fabinho
José Carlos Machado
José Rocha
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
1 vaga

Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Jackson Barreto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Almeida de Jesus
Heleno Silva

Daniel Almeida

B. Sá 'J3yJ ..Io.:·F'F'S

Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha ,·o,,,,j,,m

Pastor Francisco Olímpio

Severiano Alves

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Veda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo """ ffl

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim ·.·",ôof'Fl

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva ".",j,.

Renato CasagrandePL

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PMDB

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PSOL
Maninha "9"0 PT Ivan Valente
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PVMauro Benevides
PFL

Vilmar Rocha
PTB

Vicente Cascione
PL

Edson Duarte
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

Sarney Filho

----------~----------------------------~_.



Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vao,",p", "., Renato Cozzolino ",,,,.P,,o

pedoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 002-A, DE
2003, QUE"ACIiIESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUIIICIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONARIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1° Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PPS

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Carlos Nader ·,.,a.'.)PFL
Oliveira Filho

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Marcelo Castro
3 vagas

Marcelo Ortiz

Colbert Martins

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho

Davi Alcolumbre ""doF'Df

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga)

1 vaga

PTB

PT

PSOL

PV

PCdoB

PFL
André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)
Nice Lobão
Roberto Magalhães ",.aoPIB

PPS

PMDB
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso. Camargo
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Rafael Guerra
Vicente' Arruda

José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PL

PDT

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

PP

PSB
João Paulo Gomes da Silva "''l' .j', Pc

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Raul Jungmann

Jefferson Campos "J'd,'M"8

Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Jovino Cândido

Manato

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERf000 DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Renildo Calheiros

Chico Alencar V'·",·'o RT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo 11 Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Itamar Serpa
João Campos

1 vaga

Iara Bernardi
5 vagas'

4 vagas

Luciano Leitoa

Almeida de Jesus
Luciano Castro

Medeiros

Ivan Paixão

Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes

1 vaga

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

4 vagas

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Jefferson Campos "." oi •• PMDS

José Militão
2 vagas

PDT

PSB

Bloco PL, PSL

PMDB

PP

PT

PSDB

PTB

Eduardo Valverde
Wasny de Roure
Zé Geraldo
3 vagas

Cabo Júlio ",ao·, P.';

Marcelo Castro
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Carlos Alberto Leréia
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Gervásio Silva
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Jovair Arantes
Nelson Marquezellli
Philemon Rodrigues

Érico Ribeiro
Mário NegromontH
Pedro Corrêa

Geraldo Thadeu

Júnior Betão
Reinaldo Betão
Ricardo Rique

Gonzaga Patriota
Sandra Rosado '·'·"".,P"D8

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, P;3.vimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-62:14/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 007-A, DE
2003, QUE "ALTERA O INCISO 11 DO ART. 37 DA

CONSTITUiÇÃOFEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO".

Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
2° Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA
Marcos de Jesus """,oFl

4 vagas

TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO AMEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCíCIO QUE NÃO

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11. Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALlDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1° Vice-Presidente:

Fátima Bezerra
Henrique Fontana
José Pimentel
Maurício Rands
Neyde Aparecida
Walter Pinheiro

Almerinda de Carvalho
Benjamin Maranhão
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Celcita Pinheiro
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira
Robério Nunes

Domiciano Cabral
Rafael Guerra
Sebastião Madeira

Mário Negromonte
Pedro Corrêa
Vadão Gomes

Jackson Barreto
Pedro Fernandes
1 vaga

Amauri Gasques
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Geraldo Resende

Carlos Mota'))' ,lo Fl

Dr. Ribamar Alves

Ademir Camilo ""j, CL

Mário Heringer

Daniel Almeida

PT
Eduardo Valverde

Guilherme Menezes
Roberto Gouveia

Selma Schons
Simplício Mário

Terezinha Fernandes
PMDB

Leandro Vilela
4 vagas

PSDB
Eduardo Barbosa

João Campos
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias

Érico Ribeiro
1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Jovair Arantes
1 vaga

PL
Neucimar Fraga

Remi Trinta

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PPS
Ivan Paixão

PSB
Jorge Gomes

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
1 vaga

PV

PT
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro

Ney Lopes
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto
Leonardo Picciani
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa
Hamilton Casara
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz '.",,,,,,,,
Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior
Vanderlei Assis "'l'""m

PTB
Eduardo Seabra
Jefferson Campos
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar "J' d,' fFL

Luciano Castro
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Alceu Collares

PCdo B
Alice Portugal

PV

6 vagas

Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

Adelor Vieira
3 vagas

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

Philemon Rodrigues
1 vaga

Medeiros
Wellington Fagundes

2 vagas

Geraldo Thadeu

Pompeo de Mattos

1 vaga

________________-.....__= • s-.~---~------ ·'



Carlos Mota ·"F' ,',', """ Pl. PSL Barbosa Neto
João Paulo Gomes da Silva ",,",, "'0" PL

(Dep. do PP ocupa a vaga) COL

PDT

Iriny Lopes
5 vagas

1 vaga

Severiano Alves

2 vagas

José Santana de
Vasconcellos

Raimundo Santos

Marcelo Ortiz

Antonio Cruz "0,00 PTe

3 vagas

Dimas Ramalho

Ann Pontes
Osmar Serraglio

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Paes Landim •.",doPFL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Antonio Carlos Magalhães
Neto

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
3 vagas

PCdoB

PMR

PSOL

PV

PTB

PSDB

Pl

Carlos Sampaio
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PPS

PMDB

PSB

PT

PP

(Dep. do PFL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Coriolano Sales

Edmar Moreira ''",'OC,Pl

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Gu'imarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Carlos Willian ·"",,,,P38

Marcelino Fraga
Nelson Trad
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Wagner Lago

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho ""'"" f'H

Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Sarney Filho

Mário Assad Júnior copd,FL

(Dep. do PMD8 ocupa a vaga)
1 vaga

Cezar Silvestri
Juíza Denise Frossard "'J,",PW8

PDr

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

João Alfredo ''"0''0 n

Jamil Murad

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)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMR)
Titulares Suplentes

José Divino '·'0' 'c' PMOS

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora

1 vaga

José Janene
2 vagas

Iris Simões
Sílas Câmara

1 vaga

Suplentes

Hélio Esteves
Zico Bronzeado

4 vagas

Helenildo Ribeiro

Manoel Salviano
Nicias Ribeiro

Zequinha Marinho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Darcísio Perondi
João Matos (Licenciado)
Lupércio Ramos """'"Ff"

Moacir Micheletto

Nelson Trad

1 vaga

PV

PTB

PSC

PSDB

PCdoB

Bloco PL, PSL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

1 vaga
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

PP

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ""'""'''''' "L F'SC

Ronaldo Caiado
3 vagas

Antonio Carlos Mendes
Thame
JlIIio Redecker
Thelma de Oliveira

Alceste Almeida "",." PMOP

Nelson Marquezelli
Ricarte de Freitas
1 vaga

Colbert Martins

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
2 vagas

Cleonâncio Fonseca ,,'" ,', PV

Luis Carlos HeinzEI "',", 'S8

Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronivon Santiago
Zonta 113Jadc·F',Sr:

Eduardo Sciarra
Francisco Rodrigu.as
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PT

Jamil Murad

Gervásio Oliveira "",,,,P01

Osmar Serraglio
Teté Bezerra
Waldemir Moka
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB

Eduardo Valverde
João Grandão
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocup,a a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR IPARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

2° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares



Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4° 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)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT

PP

FL

4 vagas

5 vagas

Ana Guerra
Rubens Otoni

4 vagas

1 vaga

Paes Landim
2 vagas

3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho

1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Edinho Montemor
João Mendes de Jesus ,,·) •. ML

1 vaga

PL

PP

PPS

PTB

PSB
Janete Capiberibe

Almeida de Jesus
Badu Picanço
Inaldo Leitão

Fernando Coruja

Bloco PFL, PRONA

Arnaldo Faria de Sá
Cleuber Carneiro
Luiz Antonio Fleury

PT

Bosco Costa
Sebastião Madeira
Veda Crusius

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

André de Paula
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB

Devanir Ribeiro
Henrique Afonso
José Mentor
Paulo Delgado
lico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA

INELEGíVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDiÇÃO DO TITULAR,
CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGüíNEOS OU AFINS,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE

PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

Medeiros
2 vagas

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga

Iris Simões
Jovair Arantes

1 vaga

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Neyde Aparecida
Nilson Mourão

2 vagas

Bismarck Maia
Bosco Costa

Carlos Alberto Leréia

Almerinda de Carvalho
Aníbal Gomes

Átila Lins ·".,.. ,j.. PFS

Pastor Pedro Ribeiro
Wilson Santiago

Zé Gerardo

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PSB

Luciano Castro
Sandro Mabel
1 vaga

PPS

PTB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

José Múcio Monteiro
Paes Landim
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
Rubens Otoni
1 vaga

Fernando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
Nelson Trad
1 vaga

Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

PV

PCdoB

Jorge Gomes
PDT

Álvaro Dias
João Herrmann Neto "")' ,1·, FPS

PCdoB
Daniel Almeida

PV

1 vaga

Mário Heringer

Jamil Murad

Alceu Collares
Wagner Lago ,)H,FF

Perpétua Almeida

Marcelo Ortiz

PDT
Ademir Camilo ""J,.jc.PL

Luiz Piauhylino

Jamil Murad

1 vaga
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo ,wj··m

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

PSOL
Chico Alencar ",.. ,·,n

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11 Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

_____• O!i~_... ----..................- ...--:."1",



APROPOSTA DIE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4° DO ART. 225 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte, de Freitas (PTS)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

Maninha ",,",F'T

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 138, DE

2003, QUE "DISPÔE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDS)
3° Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)

PSB
João Mendes de Jesus '''J,"·,FL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha ,·,.,,"PTB

Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 1I - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Álvaro Dias

Suplentes

5 vagas

4 vagas

IIdeu Araujo
Julio Lopes

1 vaga

Carlos Abicalil
João Grandão

Maurício Rands
3 vagas

1 vaga

Humberto Michiles
Paulo Gouvêa

Wellington Fagundes

Bonifácio de Andrada
João Campos

Thelma de Oliveira

Assis Miguel do Couto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas

PT

PL

PV

PDT

PPS

PCdoB

Angela Guadagnin

Alice Portugal

Colbert Martins

André Costa "''ló"',PT

André Figueiredo
Wagner Lago '.,,,"oPP

Carlos Dunga
Kelly Moraes
1 vaga

Júnior Setão
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB

PP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 199-A, DE

2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALíNEA "B" E
ACRESCENTA ALíNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO

DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,

PARA USOS MÉDICOS, AGRíCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares Suplentes

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
1 vaga

Sandes Júnior
Zonta
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB

PT

Benjamin Maranhão
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Ivo José
Reginaldo Lopes
Roberto Gouveia
Selma Schons
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB

Titulares

Enio Bacci

1 vaga

2 vagas I

Carlos Souza
Sandes Júnior
Sérgio Caiado

4 vagas

2 vagas

Zezéu Ribeiro
5 vagas

Colbert Martins

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

Hamilton Casara
João Campos

2 vagas

Jorge Pinheiro
Raimundo Santos

Elimar Máximo Damasceno

Ricarte de Freitas
Sandro Matos

PPS

Pedro Canedo
Romel Anizio
Zé Lima

Dr. Rodolfo Pereira

PRONA

PMDB

Janete Capiberibe
1 vaga

Geraldo Resende

PP

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
Vilmar Rocha
2 vagas

PL
Jaime Martins
Maurício Rabelo

PSB

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Luiz Bittencou rt
Moacir Micheletto

PTB

PDT

PCdoB

PT

1 vaga

Daniel Almeida

PSDB

PSOL

Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas
Thelma de Oliveira

Antônio Carlos Bifli
João Grandão
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL



Pastor Francisco Olímpio

Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
Ricardo Fiuza

1 vaga

Homero Barreto
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues

Inaldo Leitão
Luciano Castro

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP

PL

Carlos Mota '.,."" 'L
Luciano Leitoa

1 vaga
PV

PTB

4 vagas

Gervásio Oliveira "."" pc·,

Lupércio Ramos "."".f'PS
5 vagas

PMDB

PSDB

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

Leonardo Picciani
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Antenor Naspolini
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara ",.".,,"
1 vaga

Agnaldo Muniz
Darci Coelho
Pedro Corrêa

Eduardo Seabra
Josué Bengtson "'H d. f'V

Pastor Frankembergen
1 vaga

Coronel Alves
Miguel de Souza
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB

Perpétua Almeida

Dr. Rodolfo Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Gonzaga Patriota
Maria Helena "",'" f".,

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

1 vaga

Ivan Paixão

3 vagas

4 vagas

Almir Sá
Ricardo Rique

1 vaga

César Medeiros
4 vagas

Cabo Júlio"""" FS':

5 vagas

Reginaldo Germano
Vanderlei Assis

1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini

Narcio Rodrigues

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

PSB

PP

João Grandão
José Eduardo Cardozo
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB

PTB

José Rocha
KátiaAbreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

Nelson Meurer
Simão Sessim
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Nilson Pinto
Walter Feldman (Licenciado)
1 vaga

PSC

Iris Simões
Jefferson Campos ".,' .". '''08
Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Remi Trinta
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdoB

PDT

Dimas Ramalho

Jamil Murad

Isaías Silvestre
Mário Assad Júnior .",!, 'c. ,,,.,,. PL. F;l

Salvador Zimbaldi '"" ,. f'TO

Costa Ferreira

Dr. Heleno •.,."".p,

Mário Heringer

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÕNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3° AO ART. 42 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTíFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

Edson Duarte
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sI 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225

PT
Anselmo
Eduardo Valverde
Fernando Ferro

Sarney Filho

6 vagas

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PT
6 vagas

____________________~..lfW>"



PMDB
1 vaga

Maninha ",,,duFT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Palvimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DI:: EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACION,A.L E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Jackson Barreto
Pedro Fernandes
Vicente Cascione

Humberto Michiles
Jaime Martins

1 vaga

Ann Pontes
Benjamin Maranhão

José Priante
Luiz Bittencourt

Wilson Santiago

Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa

Professor Irapuan Teixeira

(Del'. do PDT ocupa a vaga)
5 vagas

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Paulo Bauer ".,,,,,, FFL

Ronaldo Dimas
Veda Crusius

PT

PP

PSDB

Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira

(Del'. do PSDB ocupa a vaga)
PMDB

Leonardo Monteiro
Nilson Mourão
Paulo Delgado
Zé Geraldo ",,~, >MOE

(Del'. do PSOL ocupa a vaga)
(Del'. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Beto Albuquerque
Renato Casagrande

PL

Manato
Sérgio Miranda "9adO PC ao B

Dr. Rodolfo Pereira
João Herrmann Neto ",HoFFó

PCdoB
(Del'. do PDT ocupa a vaga)

PRONA

Armando Monteiro
José Militão
Philemon Rodrigues

Francisco Dornelles
Romel Anizio
(Del'. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Miguel de Souza
Raimundo Santos
Sandro Mabel

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman (Licenciado)
Zenaldo Coutinho

PPS
(Del'. do PMDB ocupa a vaga) (Del'. do PDT ocupa a vaga)

PDT

. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 272-A, DE

2000, QUE JIDÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUiÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1° Vice-Presidenté:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

Delfim Netto ""p"',FP

Eduardo Cunha
Henrique Eduardo Alves
Lupércio Ramos "," d,' pp,

Osmar Serraglio
Pedro Chaves
Pedro Novais

Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrieili
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

1 vaga

4 vagas

3 vagas

1 vaga

1 vaga

Darci Coelho
IIdeu Araujo

1 vaga

Luciano Castro
Remi Trinta

1 vaga

Carlos Sampaio
João Campos

Vicente Arruda

Givaldo Carimbão

Devanir Ribeiro
José Pimentel
Nilson Mourão
Paulo Delgado
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago
Wasny de Roure

(Del'. do PMDB ocupa a
vaga)

Darcísio Perondi
Gervásio Oliveira "" de, PDT

4 vagas

PT

PFL

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo (Licenciado)
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

Pastor Reinaldo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Del'. do PPS ocupa a vaga)

PCdoB

Colbert Martins
Dr. Francisco Gonçalves ',.,,",~ eTC

PSB
Josias Quintal "," d" P'""

1 vaga

PTB

PL

Agnaldo Muniz
(Del'. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Álvaro Dias

PP

Wagner Lago ""doPF'

Jamil Murad

PDT

Coronel Alves
Jorge Pinheiro
Ricardo Rique

PSOL

PPS

PSDB

Marcelo Ortiz
PV

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Luiz Carlos Hauly

Abelardo Lupion
Alberto Fraga "'l"'ofTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

Gilberto Nascimento
João Correia
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Del'. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA



PMDB

Bloco PL, PSL

5 vagas

4 vagas

Luiz Bassuma
Vadinho Baião

3 vagas

3 vagas

Almeida de Jesus
Coronel Alves

Lincoln Portela

Colbert Martins

Iberê Ferreira ,."", oi" P'TB

Jorge Gomes

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa

1 vaga

Iris Simões
Nelson Marquezelli

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB

Bloco PFL, PRONA

José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Rubens Otoni
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PPS

PSB

PDT

Veda Crusius
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PTB

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PP

PL

Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Raul Jungmann

Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Mota ",,'" f'L

Edinho Montemor ",., ,j, PL

Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha "" ,',', m

Átila Lins """J ..ff'
Carlos Willian """M":

5 vagas

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano

Dilceu Sperafico

Francisco Dornelles

Professor Irapuan Teixeira

Jaime Martins
(Dep. do Bloco PFL. PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PP

PTB

PSDB

Fernando Lopes
João Correia
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ",,,,,,,,,,,·,,fL feL

4 vagas
Francisco Rodrigues
Ivan Ranzolin ,"""'OC'p

Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Castelo

Feu Rosa
(Dep. do Bloco PFL. PRONA
ocupa a vaga)
1 vaga

Arnon Bezerra
Jackson Barreto
1 vaga

Almeida de Jesus

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

PSB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Alexandre Cardoso
Carlos Mota '",." ,lo SI"',,. PL. f<L

João Paulo Gomes da Silva "",'"BI, ..",
~'L F'Sl

PDT
João Herrmann Neto "" dOC'Pó

Severiano Alves
PC do B

Jamil Murad
PSC

André Costa "'l' ,',' FT
Mário Heringer

1 vaga

Manato
Wagner Lago "".H,j·, Cf'

PCdo B
Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho

PSOL

Luiz Piauhylino

Daniel Almeida

Jovino Cândido

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA""
Presidente: Manato (PDT)
1° Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2° Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3° Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

Orlando Fantazzini ",p,j"FT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2° DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRoíBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Zequinha Marinho

1 vaga

Maninha """"PT

Orlando Fantazzini"JO,j"FT

Vieira Reis "'J"",PloD'
Secretário(a): -

Antonio Carlos Biscaia

PV

PSOL

PMR

PT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Ana Guerra

Antonio Carlos Biscaia
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PT
Mauro Passos

5 vagas

--------------------------------------------"..



(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA

PSB

5 vagas

Eduardo Sciarra
Onyx Lorenzoni

2 vagas

Dimas Ramalho

Enio 8acci

Renato Casagrande

Jovair Arantes
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
João Leão ''"o' ,,, "lo," PL. eSL

Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

1 vaga

Oliveira Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Mário Assad Júnior 'a,,, d,' 8"" FL,

rSL

PTB

PSDB

1 vaga
PDT

Alexandre Cardoso

João Paulo Gomes da Silva \,~",(,
Slacx. PL. PSL

Luiz Antonio Fleury
2 vagas

Almir Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Juiza Denise Frossard "",.,P'DE
1 vaga

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Francisco Turra
Romel Anizio
1 vaga

PP

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

PP

Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho

3 vagas

PL

Alceste Almeida "o" '" PMDe

Pastor Reinaldo
1 vaga

3 vagas

Helenildo Ribeiro
Professora Raquel Teixeira

2 vagas

João Correia
Lupércio Ramos "'" ao pp,

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

PTB

Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
João Paulo Gomes da Silva ''''J"'oPL

2 vagas
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

PFL

PSDB

PMDB

Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

1 vaga

2 vagas

Wellington Roberto
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

Almerinda de Carvalho
André Zacharow "'" do P"T

Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas
1 vaga

Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti (Licenciado)
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PCdoB

PCdoB
Renildo Calheiros

PSC
Jamil Murad

Jamil Murad Daniel Almeida
PRONA

Costa Ferreira
PV

1 vaga

Milton Barbosa """0" FFL

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 349-A, DE

2001, QUE" ALTIERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO

SECRETO NAS DECISÕES DA CÃMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1° Vice-PresidentE!: Ney Lopes (PFL)
2° Vice-PresidentE!:
3° Vice-PresidentE!:
Relator: José Edu::lrdo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)
1° Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

Elimar Máximo Damasceno

Chico Alencar ',''''00 F"T

1 vaga
PSOL

PSC

PT

Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar "'l'" Pl

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

PT

Sarney Filho

José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

6 vagas. Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Mauricio Rands

6 vagas



Rubens Otoni

PP

PTB

PSDB

Marcos de Jesus ",.<d.P'
5 vagas

Sandra Rosado '''l' ,., f ''',f
2 vagas

Zonta
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

André Zacharow ,.,.,,,,, PC·T

João Correia
Osvaldo Reis

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Wanderval Santos
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Carlos Alberto Leréia
Rafael Guerra

Walter Feldman (Licenciado)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PRONA
Alice Portugal

Geraldo Resende
Juíza Denise Frossard '"'' .,.,. "c"

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

PP

André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento "," ,',' P".
Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

PSB

PL

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

PTB

PSDB

PFL

Benedito de Lira
José Unhares
Suely Campos

Kelly Moraes
(Dep, do PSB ocupa a vaga)

Luiza Erundina
Marcondes Gadelha"""" f'Te

(Dep, do PMDB ocupa a vaga)
PPS

1 vaga

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Jamil Murad

Mário Heringer

4 vagas

Ann Pontes
4 vagas

João Fontes

3 vagas

Colbert Martins

Benedito de Lira
2 vagas

Carlos Nader
José Santana de

Vasconcellos
Raimundo Santos

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro

João Campos

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Albérico Filho
Átila Lins
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa
Vicente Arruda

José Rocha
Luiz Carreira """"prB

Paulo Magalhães
Robério Nunes
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim
(Dep, do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL

PSB

PDT

PPS

Agnaldo Muniz
Ibrahim Abi-ackel
Pedro Corrêa

Juíza Denise Frossard

Sandra Rosado

Aracely de Paula

Inaldo Leitão

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Ademir Camilo ""l',j,o,PL

Luiz Piauhylino
PCdo B

Inácio Arruda
PV

Marcelo Ortiz
PSOL

1 vaga

1 vaga

João Alfredo "'9' ,., <;8

Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Maria L, F, Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
APROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNiCípIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
30 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Teima de Souza

PT
6 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

Francisco Rodrigues
Kátia Abreu

PT

PFL

Eduardo Valverde
João Grandão "l'Y p."

Jorge Boeira
Zé Geraldo

(Dep, do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga

Abelardo Lupion
Alberto Fraga ",.",PTO



Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Asdrubal Bentes
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Marcos Abramo ",a,j,,·PFL

Zé Lima
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

Homero Barreto
Josue Bengtson

Medeiros
1 vaga

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Colbert Martins

Wagner Lago .·,,".. FP

1 vaga

Daniel Almeida

Fernando de Fabinho
Ivan Ranzolin "",adoPP

(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

3 vagas

PSDB

Bosco Costa

João Almeida
Júlio Redecker
Léo Alcântara

PP
Cleonâncio Fonseca

Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PTB
Pastor Reinaldo

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PL

José Carlos Araújo "',"" PCL

Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Sandra Rosado ','"'''' PML·e

(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Geraldo Resende

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Jamil Murad

PV

Roberto Gouveia
Rubens Otoni
Teima de Souza
Vitorassi

Hermes Parcianello
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Olavo Calheiros
Rose de Freitas

Ivan Ranzolin
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

João Almeida
Jutahy Junior
Zenaldo Coutinho

Agnaldo Muniz
Benedito de Lira
Darci Coelho

Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

Inaldo Leilão
Lincoln Portela
Miguel de Souza

Rogério Teófilo

B.Sá

João Herrmann Neto

Renildo Calheiros

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PSDB

PP

PTB

PL

PPS

PSB

PDT

PCdoB

PV

4 vagas

Aníbal Gomes
Cezar Schirmer
Luiz Biltencourt
Marinha Raupp

Paulo Lima

Aroldo Cedraz
3 vagas

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos

Vicente Arruda

Afonso Hamm
2 vagas

3 vagas

Júnior Betão
Reinaldo Betão

1 vaga

Fernando Coruja

1 vaga

João Fontes

Jandira Feghali

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar"')""" PT

Orlando Fantazzini "'Cp""PT

PSC

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

1 vaga

Milton Barbosa ".,' '" PFL

Pastor Amarildo '''9" do PL

Zequinha Marinho ",a ," 'FL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.62'11
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE L1EI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
2° Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3° Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE " ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1° Vice"Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titular.es Suplentes

Durval Orlato
Regínaldo Lopes

PT
Iriny Lopes

Maria do Rosário

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

Asdrubal Bentes
Eunício Oliveira
Jader Barbalho

PT

PMDB

Dra. Clair
5 vagas

Benjamin Maranhão
Marinha Raupp

Mendes Ribeiro Filho



Mauro Benevides
Nelson Bornier

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa
Gonzaga Mota
João Castelo

PP
Cleonâncio Fonseca
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

PTB
Alex Canziani
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

2 vagas

4 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas

Bosco Costa
Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PP
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Heleno Silva
Jaime Martins

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha "'l" d.' P'Te

Antonio Cambraia
Narcio Rodrigues

Vicente Arruda
Walter Feldman (Licenciado)

João Leão ~.j.~a ,j,~ PL

3 vagas

Jonival Lucas Junior
1 vaga

José Carlos Araújo"''''''''
(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALlZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
30 Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Severiano Alves

1 vaga

Colbert Martins

Abelardo Lupion
(Dep. do PL ocupa a vaga)

3 vagas

DurvalOrlato
José Mentor
Odair Cunha

Patrus Ananias (Licenciado)
2 vagas

PT

PFL

PMDB

PPS

PDT

PRONA

PCdoB
Daniel Almeida

Raul Jungmann

Mário Heringer

César Bandeira
Coriolano Sales
Dr. Pinotti (Licenciado)
Edmar Moreira ·"l·'·'··PL

Félix Mendonça
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Paulo Rubem Santiago
1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

1 vaga

3 vagas

Ivan Paixão

João Fontes

Josias Gomes
5 vagas

PT

PSB

PDT

PV

PPS

PCdo B

PL

Alceu Collares

Fernando Estima

Inaldo Leitão
Medeiros
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Inácio Arruda

Fernando Ferro
José Pimentel
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribei ro

Sarney Filho
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

Fernando de Fabinho
José Carlos Machado
José Rocha
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

Jorge Alberto
Mauro Lopes
Olavo Calhei ros
Wilson Santiago

PFL

PMDB

PSDB

Eduardo Sciarra
J(lIio Cesar

(Dep. do PL ocupa a vaga)
2 vagas

4 vagas

Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

João Campos
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Francisco Garcia
Nelson Meurer

PSDB

PP

Cabo Júlio
Edison Andrino

Osmar Serraglio
Silas Brasileiro (Licenciado)

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Vicente Arruda
1 vaga

Érico Ribeiro
Julio Lopes



1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli

PL
Coronel Alves
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende
Juíza Denise Fros:sard "."" ".D'.

PDT
Pompeo de Matto~l

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Jovino Cândido

Leodegar Tiscoski

Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Humberto Michiles
José Carlos Araújo """dePFL

Maurício Rabelo

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Dimas Ramalho

Mário Heringer

1 vaga

Chico Sardelli ."", de· p,·e

Leonardo Mattos

Teixeira

José Unhares

Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

Inaldo Leitão
Líncoln Portela
Medeiros

Rogério Teófilo

Janete Capiberibe

Severiano Alves

PP
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
2 vagas

PTB
3 vagas

PL
Carlos Nader

Humberto Michiles
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende

PSB
Luiza Erundina

PDT
Maurício Quintella Lessa

PCdoB
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 /6232
FAX: 216-6225

Alice Portugal

Chico Sardelli

Vanessa Grazziotin
PV

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 536-A, DE

1997, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(ESTABELECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARA OS
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA

ATINGIDO O VALOR MíNIMO POR ALUNO DEFINIDO
NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO GASTO POR
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO
ATÉ DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA MUNiCípIO,
ESTADO OU DF, ALTERANDO A NOVA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente!: Fátima Bezerra (PT)
3° Vice-Presidentel: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PSDB
Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
César Bandeira "0<0' Pv

Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
Gervásio Silva ",,"PF'

Júlio Cesar
Ney Lopes

4 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
1 vaga

Darci Coelho '"""""PFL

Murilo Zauith
(Dep. do PP ocupa a vaga)

3 vagas

PT
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

5 vagas

PFL

PMDB

Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
Joâo Magno

Custódio Mattos
Gustavo Fruet ><0.' de. fMDB

João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP

André Zacharow "''''',POT

Carlos Willian ",."·PSB

Mauro Lopes
Rose de Freitas "." .,.,. F'008

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB

Dilceu Sperafico

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
10 Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Colombo
Gilmar Machado

Luci Choinacki
Nazareno Fonteles

Neyde Aparecida
Selma Schons

Luiz Bittencourt
Pastor Pedro Ribeiro

3 vagas

PT

PMDB

Antônio Carlos BiUi
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Maria do Rosário
Paulo Rubem Santiago

Eduardo Cunha
Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves
Osmar Serraglio
Waldemir Moka

Celcita Pinheiro
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Antenor Naspolini
Lobbe Neto
Professora Raquell



PDT
(Oep. do PMOB ocupa a vaga)

PC do B
Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

Herculano Anghinetti (Licenciado)
1 vaga

PTB
Iris Simões
José Militão

PL
Oliveira Filho
(Oep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior ",. do PC

Pastor Francisco Olímpio
(Dep. do PMOB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Jamil Murad
PV

Leonardo Mattos
PSOL

Mário Negromonte
2 vagas

2 vagas

Chico da Princesa
(Oep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Mota ""Jó,j"PL

2 vagas

Cezar Silvestri

Mário Heringer

1 vaga

Sarney Filho

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

1 vaga

Fernando Coruja

Alexandre Cardoso

Alceu Collares
Sérgio Miranda ",,"j, f', ,,,o B

(Oep. do POT ocupa a
vaga)

Miguel de Souza
(Oep. do POT ocupa a vaga)

(Oep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PPS
(Dep. do PMOB ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina

PDT
Ademir Camilo ,'''''oi'''''

Luiz Piauhylino
PCdoB

1 vaga

PV
1 vaga

Orlando Fantazzini "90MT

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 /6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 548-A, DE

2002, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 17 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISCIPLINAR AS

COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1° Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2° Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3° Vice-Presidente: Natan Oonadon (PMOB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PSDB

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto

Edmar Moreira ,;""" F'L

Eduardo Sciarra
Murilo Zauith
Rodrigo Maia

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POlÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
10 Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2° Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMOB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

Dr. Rosinha
Ora. Clair

Mauro Passos
Paulo Rubem Santiago

Walter Pinheiro
1 vaga

Eduardo Cunha
Olavo Calheiros

(Oep. do POT ocupa a vaga)
2 vagas

Gervásio Silva
(Oep. do PPS ocupa a vaga)

2 vagas

PT

PSDB

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Alexandre Santos
Marinha Raupp
Moreira Franco
Teté Bezerra
Zé Gerardo

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Orlando Oesconsi
Simplício Mário
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro

Betinho Rosado
José Carlos Machado
Osvaldo Coelho
Paulo Magalhães

Antonio Carlos Mendes
Antonio Carlos Pannunzio

Thame
Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes IIdeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS

3 vagas

Pedro Canedo
2 vagas

Luiz Bassuma
Luiz Couto

Rubens Otoni
Simplício Mário

2 vagas

Átila Lins "," do PPS

Eduardo Cunha
4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Edna Macedo
Paes Landim

PT

PL

PP

PTB

PMDB

César Medeiros
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Vitorassi
1 vaga

Betinho Rosado
Pauderney Avelino
Robério Nunes
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
João Almeida

Henrique Eduardo Alves
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Natan Oonadon
Olavo Calheiros

Benedito de Lira
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel

Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo

-------------------------------_.--'-----_.__.



Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PFL

PT

Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

5 vagas

6 vagas

Jandira Feghali

Maninha ''''la'"F"

Leonardo Mattos

Alvaro Dias
Renato Cozzolino ,",ajo, CFl

PT

pv

PSOL

PMDB

PCdoB
Alice Portugal

Alceu Collares

Fernando Gabeira

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCípIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1° Vice"Presidente: Enio Tatico (PL)
2° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

Atila Lins "9"" PPÓ

Carlos Willian ""a'",,'.
Eliseu Padilha

I Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

João Grandão
José Pimentel

I Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

lriny Lopes
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
4 vagas

Marcos de Jesus eóO,j,o, Pl

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
4 vagas

Geraldo Resende "" ,,' B""o PFL, FRWA

Rogério Teófilo

Vanessa Grazziotin

1 vaga

André Figueiredo
Renato Cozzolino ",,,,PMD8

PV

PDT

PSB

PCdoB

Iara Bernardi

Luci Choinacki

Maria do Rosário
Selma Schons
TeIma de Souza
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Inácio Arruda

Colbert Martins

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes
Marinha Raupp
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira
Veda Crusius
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Benjamin Maranhão
Lúcia Braga

Teté Bezerra
1 vaga

Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas

Sebastião Madeira
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho
Mussa Demes
1 vaga

Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Zonta

Bloco PFL, PRONA
Edmar Moreira ',"';c' B'oo, PL, PSl

Eduardo Sciarra
Pauderney Avelino

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PP
João Leão '.'3'J"- de- 810("(1 PL, P::'L

3 vagas

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves "O' ," PTS

Geraldo Thadeu

José Chaves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

1 vaga

Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

Paulo Bauer "''':';<1 vV 81(,C~ F'FL F'RüNA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

PSDB

Enio Tatico "o], ,,~ PTS

José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza
Milton Monti

! Elaine Costa
, José Militão
! (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
I avaga)

Bloco PL, PSL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga

.:João Almeida
Léo Alcântara

, 1 vaga

Kelly Moraes
1 vaga

Geraldo Thadeu

Celso Russomanno
2 vagas

Carlos Mota ""p ", PL

2 vagas

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL

PSB

pp

PTB
Elaine Costa
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonsec:a
Suely Campos

Maurício Rabelo
Olive'ira Filho

Janete Capiberibe
Luiza Erundina
Maria Helena"" ao CP"

Sandra Rosado "",j, C'MOB

PPS
Dr. Francisco Gonç:alves .",""P'B
Juíza Denise Frossard """'0' FSOB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT PSB



Gonzaga Patriota
PDT

1 vaga Jamil Murad
PV

1 vaga

PCdo B

Marcelo Ortiz Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESíDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PPS

1 vaga

1 vaga

Chico Sardelli

Claudio Cajado
Fernando de Fabinho

(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga

Celso Russomanno
Feu Rosa

1 vaga

Antonio Cambraia
Julio Semeghini

Nicias Ribeiro

Aracely de Paula

Jorge Pinheiro

José Carlos Araújo ",•.y 81,oC., FFL, PR':''''.

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Paulo Lima

Dimas Ramalho

Suplentes

Paulo Rubem Santiago
5 vagas

João Mendes de Jesus ',,"H), Pc

Pastor Francisco Olímpio

Alexandre Santos
Eduardo Cunha

Max Rosenmann

Nelson Bornier

Alex Canziani
Ricardo Izar

1 vaga
PL

PT

PP

PV

PSC

PDT

PPS

PSB

PTB

PSDB

PMDB

PCdo B

Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Daniel Almeida

Mário Heringer
Renato Cozzolino ''''0' .)., P'''E'E'

Eliseu Padilha
João Magalhães
Wladimir Costa
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Hélio Esteves
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

Jaime Martins
José Santana de
Vasconcellos
Wellington Roberto

Beto Albuquerque
Josias Quintal "'1,JéoP'ME'8

João Pizzolatti
Nélio Dias
Simão Sessim

Betinho Rosado
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Bismarck Maia
Carlos Sampaio
Paulo Feijó

1 vaga

lris Simões
Marcus Vicente
Sandro Matos

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.316, DE 2003, QUE "ESTABELECE O

CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTíVEIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

1 vaga

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Rafael Guerra

Zequinha Marinho

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Leonardo Monteiro
Mauro Passos

2 vagas

Álvaro Dias

Carlos Mota "'O"'" PL

Gonzaga Patriota

Geraldo Resende

Jefferson Campos
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas

Vanessa Grazziotin

Eduardo Sciarra
Marcos de Jesus ""J"" PL

3 vagas

Albérico Filho
Alexandre Santos ".p d.,. pp

4 vagas

Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

Dr. Benedito Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

PL

PT

PDT

PTB

PSB

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PCdoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PV

Mário Heringer
Sérgio Miranda ·.""",p,;.,.,s

José Militão
Jovair Arantes
Neuton Lima

Dr. Ribamar Alves

Cezar Silvestri

Mário Heringer

Amauri Gasques
Jorge Pinheiro

Remi Trinta

Benjamin Maranhão
Jorge Alberto
Max Rosenmann
Nelson Trad
Pedro Chaves

Celso Russomanno
Lino Rossi
Marcos Abramo véo,.,a,joEloc,\:,PFL.PR.:,rH

Mário Negromonte

Betinho Rosado
José Carlos Machado
Júlio Cesar
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Dimas
Thelma de Oliveira

PP

César Medeiros
Dr. Rosinha
Ivo José
Luciano Zica
Orlando Desconsi
Selma Schons



Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TlIRfsTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" .
Presidente: Bismarck Maia (PSDS)
1° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Camiani (PTB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Deley ·""dof"

Inácio Arruda

Roberto Freire

Severiano Alves

Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde

José Pimentel
Teima de Souza

Zezéu Ribeiro
1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Julio Semeghini
Ronaldo Cezar Coelho

(Licenciado)
Ronaldo Dimas

Almerinda de Carvalho
Cabo Júlio "",,"s,'

Darcísio Perondi
Eduardo Cunha

Gilberto Nascimento
José Priante

Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes

1 vaga

Aroldo Cedraz
Rodrigo Maia

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga
PP

PT

PSDB

PMDB

Bloco PR, PRONA

PPS

PSC

PDT

PTB

Alberto Goldman

Antonio Carlos Mendes Thame

1 vaga

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Renato Cozzolino ."." o·· p.s,'

Sérgio Miranda """ f"'" B

1 vaga

Fernando Coruja

PCdoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Iris Simões
Jackson Barreto
Jonival Lucas Junior

PSB
Mário Assad Júnior ",)aj" ",.," F'L, PSL

Renato Casagrande

DL Benedito Dias
Francisco Appio
Ricardo Barros

Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Roberto Arruda

Vilmar Rocha

Eliseu Padilha
Leonardo Picciani
Mauro Lopes
Moreira Franco
Osmar Serraglio

Fernando Ferro
Henrique Fontana
Luciano lica
Mauro Passos
Paulo Bernardo (Licenciado)
Terezinha Fernandes

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Araújo CO); d" ,,,.,, m. PPê"1A

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N° 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, N° 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, N° 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

N° 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, N° 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E N° 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3° Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Álvaro Dias

Barbosa Neto

Arnon Bezerra
Jovair Arantes

Marcus Vicente

Nelson Proença

5 vagas

4 vagas

César Medeiros
5 vagas

Francisco Garcia
João Tota v3,~a do 8Ioc(, F'L F'.SL

2 vagas

Eduardo Paes
Luiz Carlos Hauly

Professora Raquel Teixeira

PTB

Bloco PL, PSL
(Dep. do PP ocupa a vaga)

. 2 vagas

PSC

PSOL

PPS

PSB

PV

PCdo B

André Costa "" Cc ""

Severiano Alves

Costa Ferreira

Alceste Almeida """,j',"MD,
Alex Canziani
José Militão
Josué Bengtson

Perpétua Almeida

1 vaga

Geraldo Thadeu

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Domiciano Cabral
Marcelo Teixei ra ",a ,je' "'.'0,

Chico da Princesa
Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Isaías Silvestre
João Mendes de ,Jesus ,,·,'d·' ,,,.,,.F'L,'H

PDT

PSDB

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
1 vaga

Bloco PFL, PRONA

PT

PP

Fábio Souto
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

Carlos Eduardo Cadoca
Pedro Chaves
(Dep. do PTS ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB oGupa a vaga)
1 vaga

Maninha ,ag,"" PT

Secretário(a): Carila Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A

João Grandão
José Pimentel
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do POT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB



(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL N° 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Maltos (PV)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PP

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Fátima Bezerra
Iara Bernardi

João Grandão
Odair Cunha

Wasny de Roure
Zico Bronzeado

André Zacharow"""" esE

Marinha Raupp
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

3 vagas

PT

PV

André de Paula
3 vagas

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

1 vaga

Jorge Pinheiro
Nellcimar Fraga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Pompeo de Maltos

PP
Feu Rosa

2 vagas

Alceste Almeida ,_'o',",, f MDC

Alex Canziani
2 vagas

PL

Geraldo Thadeu

PTB

PSB
João Mendes de Jesus "'." ',P'

Sandra Rosado "',,.,,', f.: ,,', E

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

PPS

PSDB

PMDB

PCdo B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Carlos Abicalil
Ivo José
Reginaldo Lopes
Roberto Gouveia
Selma Schons
Vignatti

Ann Pontes
Benjamin Maranhão
Leandro Vilela
Rose de Freitas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 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 DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1° Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3° Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Zenaldo Coutinho

Alice Portugal

Elaine Costa
Homero Barreto
1 vaga

Nilton Baiano
Pedro Canedo
Zonta

André Figueiredo

Luciano Leitoa

Jllnior Betão
Lincoln Portela
Maurício Rabelo

Ivan Paixão

FL F;'L

4 vagas

5 vagas

Vadinho Baião
5 vagas

José Linhares
Suely Campos

1 vaga

Rafael Guerra
Walter Feldman (Licenciado)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente

1 vaga

1 vaga

Coronel Alves
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PTB

PDT

PPS
Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard "'"''''ps",·

PSB

PSDB

PMOB

Bloco PL, PSL

Angela Guadagnin
Antônio Carlos Biffi
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

Almerinda de Carvalho
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Campos
Thelma de Oliveira

Geraldo Thadell

Luciano Leitoa

Celso Russomanno
IIdeu Araujo
Julio Lopes

Arnaldo Faria de Sá
Pastor Reinaldo
Ricardo Izar

Lincoln Portela

Maurício Rabelo

Paulo Gouvêa

Severiano Alves Enio Bacci
PCdoB

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Daniel Almeida
PSC

Milton Barbosa '''''''''''''''~fFc fR,:,'"

Pastor Amarildo
PV

1 vaga

Costa Ferreira
Deley f\

Deley"" ,',', P"DE

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior si 170-A
Telefones: 216.6203

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

-------------------------------------_.._----_._~--



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DI: LEI N° 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

João Alfredo 'H)," PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

FLORESTAS PÚBUCAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERViÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL- FNDF, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1° Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2° Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3° Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PMOB

Suplentes

4 vagas

6 vagas

1 vaga

Paulo Lima
4 vagas

Edson Duarte

Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

Veda Crusius

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Porteia
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves """,,
PTe

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

POT
Manato Pompeo de Mattos

PMOB

Vieira Reis ''''J' d., F'M['e

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI N° 4874, DE 2001, QUE" INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2° Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)

PT

PMR

Julio Lopes
Nilton Baiano
Sandes Júnior

Marcelo Ortiz

PSOB

PP

PV

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus """"".' F'L

PTB

João Castelo
Lobbe Neto
Márcio Fortes

Alice Portugal
PCdoB

Leandro Vilela
Marinha Raupp
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Ana Guerra
Angela Guadagnin
DurvalOrlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1° Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3° Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares

Eduardo Sciarra
3 vagas

Átila Lins ","" PP<

Gervásio Oliveira
Luiz Bittencou rt

Moacir Micheletto
2 vagas

Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde

Fernando Ferro
Nilson Mourão
Zezéu Ribeiro

1 vaga

Fernando Gabeira

Jovair Arantes
Pastor Reinaldo

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PL

Severiano Alves

PP

PV
Vanessa Grazziotin

Almir Sá
Jaime Martins

Wellington Fagundes

Francisco Appio
Nelson Meurer

Zonta

Janete Capiberibe
PDT

PPS
Dr. Francisco Gonçalves "",<QoPTe

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

PTB

PSOL

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Ronaldo Dimas
Xico Graziano

PCdoB

Sarney Filho

José Militão
Paes Landim
Pastor Frankembe,rgen

Perpétua Almeida

Beto Albuquerque

Cezar Silvestri

Dr. Rodolfo Pereira

Carlos Souza
Pedro Henry
Zé Lima

Anivaldo Vale
Hamilton Casara ,,'," do PL

Nilson Pinto
Zenaldo Coutinho

Júnior Betão
Miguel de Souza
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Gervásio Silva
KátiaAbreu
Luiz Carreira

PT

Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Lupércio Ramos
Marcelino Fraga
Natan Donadon

César Medeiros
Henrique Afonso
João Grandão
Luciano Zica
Zé Gera.ldo
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)



Bloco PFL, PRONA

PT

PMDB

Titulares

César Medeiros
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bitlar
1 vaga

Aníbal Gomes
Carlos Willian"'B .j" W

Darcisio Perondi
Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago

José Roberto Arruda
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho
Ronaldo Caiado

Julio Lopes
Ronivon Santiago
1 vaga

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Silvio Torres

PP

PSDB

PTB

Suplentes

Antônio Carlos Biffi
5 vagas

Nelson Bornier
Tadeu Filippelli (Licenciado)

3 vagas

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Onyx Lorenzoni
1 vaga

João Tota ".,' .j., 81·'.'·' Pl. P; L

Pedro Corrêa
2 vagas

Lobbe Neto
Nilson Pinto

Professora Raquel Teixeira

Ivo José
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho ".,,,,. PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia
Bismarck Maia
Silvio Torres

PP
Enivaldo Ribeiro
Pedro Canedo
Ronivon Santiago

PTB
José Militão
Jovair Arantes
Marcus Vicente

5 vagas

5 vagas

4 vagas

Carlos Alberto Leréia
Lobbe Neto
Nilson Pinto

João Pizzolatti
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson

Sandro Matos

Bloco PL, PSL

José Militão
Jovair Arantes
Marcus Vicente

Reinaldo Betão
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Cláudio Magrão

Dr. Ribamar Alves

Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson

Sandro Matos

Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Colbert Martins
PSB

João Mendes de Jesus "''''OCo "."co PC.

PL
Giacobo

Reinaldo Betão

(Dep. do Bloco PFL. PRONA ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves

PDT

Enio Tatico
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

1 vaga

Cláudio Magrão

Edinho Montemor '"." .,., Pc

Luciano Leitoa

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo
PC do B

João Fontes

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PCdo B

Daniel Almeida
PV

1 vaga

Chico Sardelli ,."",. ",.". PL.'OL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo" - Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI W 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998. QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Deley \'o.'~c~ .j(, F'MDF

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo" - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gaslão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

6 vagas
PT

PSC

PMDB

Marcelo Ortiz

Fernando Ferro
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

Dr. Rosinha

1 vaga

Costa Ferreira

PV

PT

PSC
Daniel Almeida

Deley""''!,j'P''
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Gilmar Machado



1 vaga

Luiz Couto
Neyde Aparecida

João Castelo
3 vagas

Enio Bacci

1 vaga

Nelson Proença

Alex Canziani
Paes Landim

Pedro Fernandes
1 vaga

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Julio Lopes
Simão Sessim

Enio Tatico
Heleno Silva

Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PT

PV

PCdoB

PP

PL

Daniel Almeida

PSDB

PDT

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor ·",'do FL

Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior ",'JCfL
Salvador Zimbaldi ","oP18

Mário Heringer

Angela Guadagnin
Fernando Ferro

Celso Russomanno
Francisco Dornelles
Marcos Abramo "'," Blo"' PFL, PRONA

Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB

Inaldo Leitão
Júnior Betão
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Jonival Lucas Junior
Marcus Vicente
Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Eduardo Paes
Gonzaga Mota
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixei ra""" do FMOB

Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Mussa Demes
Roberto Brant
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Átila Lins ",.<d.' PCS

Delfim Netto ""';C' PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

Marcelo Guimarães Filho ,a,'·JoP'

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma
Vilmar Rocha

1 vaga

Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI ~ 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1° Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2° Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3° Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Taté Bezerra (PMOB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Lincoln Portela
Reinaldo Betão

1 vaga

1 vaga

Raul Jungmann

Ricardo Barros
2 vagas

João Fontes

4 vagas

1 vaga

Cezar Schirmer
Jorge Alberto

Marcelo Castro
Paulo Afonso

1 vaga

7 vagas

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Ivo José
Nilson Mourão

Reginaldo Lopes
2 vagas

Edna Macedo
Ricarte de Freitas

1 vaga

Domiciano Cabral
Narcio Rodrigues

1 vaga

PT

PMDB

PPS

Paulo Gouvêa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)
1 vaga

André Figueiredo

Bloco PL, PSL

Luciano Leitoa

PC do B

PDT

PTB

Costa Ferreira

Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Nilson Pinto

Alex Canziani
Pastor Frankembe,rgen
Philemon Rodrigu,~s

PSDB

PV

Nelson Proença

Perpétua Almeida
PSC

PSB

PP

Bloco PFL, PRONA

An íbal Gomes

Celso Russomanno
João Batista '''J'<>- B',,, PFL, F'RoO'''''

Marcos Abramo,agõ do 810)(';(1 PFL. FR':'r.lA

Reginaldo Germano
1 vaga

Devanir Ribeiro
Jorge Bittar
José Mentor
Professor Luizinho
Selma Schons
Walter Pinheiro
1 vaga

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Marcos de Jesus """ ",," PL, r"
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Edson Duarte
Secretário(a): Leil.l Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI N° 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETEFlMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS",

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

Gastão Vieira
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Wilson Cignachi
Wilson Santiago



Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PSB

PL

PTB

Álvaro Dias

1 vaga

1 vaga

Enio Tatico
Heleno Silva
Milton Monti

B. Sá ",,'.oF'f·'

Jorge Gomes

Alexandre Santos "." oje f f'

5 vagas

Leandro Vilela

Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
4 vagas

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PT

PTB

PMDB

PP

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

2 vagas

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Silvio Torres

Benedito de Lira
Feu Rosa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL., PRONA
Fernando de Fabinho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco ,,·,HO· fT5

José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

Carlos Eduardo Cadoca
Eliseu Padilha
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Gerson Gabrielli
Luiz Carreira

Afonso Hamm
Francisco Dornelles
Pedro Corrêa

Luiz Carlos Hauly
Ronaldo Dimas
Walter Barelli

PV

PSC

PPS

PCdo B

Armando Monteiro

Arnaldo Faria de Sá
José Militão

PDT

PSB

Vanessa Grazziotin

Giacobo
Miguel de Souza
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Renato Casagrande

Fernando Coruja

Ademir Camilo "9"""" f LhL
Enio Bacci

Costa Ferreira

Luiz Bittencourt

Antônio Carlos Biffi

Carlos Abicalil

João Grandão
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE· SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

Deley"'·"·'·,·f'l

Ann Pontes
Marinha Raupp

2 vagas

2 vagas

3 vagas

Jamil Murad

Enio Bacci

1 vaga

Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Nice Lobão

2 vagas

Almeida de Jesus
Lincoln Portela

Eduardo Valverde
Jorge Boeira

Vitorassi
3 vagas

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Terezinha Fernandes
3 vagas

Professora Raquel Teixeira
Veda Crusius

2 vagas

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PT

PV

PPS

PDT

PSC

PCdo B

PP
Darci Coelho '.-'." "'0 FFL

Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker
Paulo Bauer .",. ". fFL
Thelma de Oliveira

Maria do Rosário
Rubens Otoni
Selma Schons
Teima de Souza

PSDB

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Marcos de Jesus "." ". f L
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado)
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Teté Bezerra

PFL

Kelly Moraes
1 vaga

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

Luiza Erundina
1 vaga

Severiano Alves

Ivan Paixão

Perpétua Almeida

Marcelo Ortiz

Carlito Merss
José Pimentel
Nazareno Fonteles
Reginaldo Lopes
Selma Schons
Vignatti

---------_~__..... ..... • ,_.....__.....n .



Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

Nelson Trad
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Celcita Pinheiro
Murilo Zauith
Osório Adriano
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho
Sérgio Caiado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Alberto Leréia
João Campos
Leonardo Vilela (Licenciado) "",de CF

Professora Raquel Teixeira
PTB

Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Enio Tatico ''''l"",PT8

Jorge Pinheiro
Lincoln Portela "«).'MJ

Sandro Mabel
1 vaga

PPS

Geraldo Resende

PSB
Barbosa Neto

PDT
Severiano Alves

PCdoB
Perpétua Almeida

PSC
Pastor Amarildo

PV
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PSOL

PT
Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto

4 vagas

José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

2 vagas

Pedro Canedo
Pedro Henry

Sandes Júnior

Ronaldo Dimas
(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga

3 vagas

Luciano Castro
Maurício Rabelo
Miguel de Souza

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Júlio Delgado "",J",p;

1 vaga

Mário Heringer

1 vaga

Zequinha Marinho

Vittorio Medioli '"'l' de, C;08

1 vaga

Maninha ">'.1' ,1,' C1

Josias Gomes
Luiz Alberto

Maurício Rands
Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago

Zezéu Ribeiro
PFL

André de Paula
César Bandeira
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PP
Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

PTB
Armando Monteiro
1 vaga

PL
Jaime Martins
1 vaga

PSB
B. Sá ~'il~.a ,j,) PFS

Isaías Silvestre
Sandra Rosado "",.JC PMC'R

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Álvaro Dias
Maurício Quintelia Lessa ""'" P,8

PCdoB
Renildo Calheiros

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PSOL

PT
Anselmo
Carlos Abicalil
Hélio Esteves
Henrique Afonso
Terezinha Fernandes
1 vaga

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga

(Dep. do PL ocupa a vaga)
4 vagas

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

Gonzaga Mota
João Castelo

2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira

Zé Lima

2 vagas

José Carlos Araújo ""l"',,PPL

Sandro Mabel
1 vaga

Eduardo Campos
1 vaga

Rogério Teófilo

Wagner Lago

Inácio Arruda

1 vaga

João Alfredo ".",)oeT

Eduardo Valverde
Nilson Mourão

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

2 vagas



PFL Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
KátiaAbreu Clóvis Fecury Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Pauderney Avelino Davi Alcolurnbre "'9,.,,)F[oT Robson Tuma 1 vaga
Vic Pires Franco Francisco Rodrigues (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas PMDB
1 vaga Adelor Vieira Osvaldo Biolchi

PMDB Alexandre Santos """, F"'8 4 vagas
Asdrubal Bentes Ann Pontes Darcísio Perondi
Átila Lins"'''''' '" Wladimir Costa Jorge Alberto
Marinha Raupp 2 vagas Mendes Ribeiro Filho
Osvaldo Reis (Dep. do PFL ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga) PSDB

PSDB Alberto Goldman Anivaldo Vale
Hamilton Casara Anivaldo Vale Custódio Mattos Bismarck Maia
Nicias Ribeiro João Castelo Eduardo Barbosa João Campos
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho Veda Crusius (Dep, do PP ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga (Dep, do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP PP
Darci Coelho "'>.l,'"PFL Zé Lima Darci Coelho "," ,lo FFL Feu Rosa ""'l"",PSD8

Francisco Garcia 2 vagas Jair Bolsonaro Reginaldo Germano "'!", PFL

Ronivon Santiago José Linhares Ronivon Santiago
Suely Campos 1 vaga (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PTB 1 vaga
Alceste Almeida "'," F·MD'· Josué Bengtson PTB
Pastor Frankembergen 1 vaga Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Si las Câmara (Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione

PL (Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga
Humberto Michiles Coronel Alves "" ," p;, PL
Raimundo Santos Luciano Castro Chico da Princesa Humberto Michiles

Maurício Rabelo Medeiros Maurício Rabelo
PSB (Dep, do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga) PSB
Janete Capiberibe 1 vaga Carlos Mota "'H" PL João Mendes de Jesus ',',>'L' F""

PPS Paulo Baltazar Marcondes Gadelha ""H'" FeL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 1 vaga (Dep, do PSOL ocupa a vaga)

PDT 1 vaga

Secrelário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

PDT

PPS
Dr. Francisco Gonçalves 'h")",',,F'T'

Fernando Coruja
Geraldo Thadeu

Luciana Genro ""j"",FT

Maninha "l'" ".) F;S

Alice Portugal

1 vaga
PSOL

PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PCdoB

Alceu Collares

Enéas

Jandira Feghali

Ivan Valente .. ,,,,,, fT

Vanessa Grazziotin

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PV

PSC

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PCdo B

Sarney Filho

Dr. Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Nilson Mourão
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Alberto Fraga "',>,,'·,PM['8

Félix Mendonça "'>' ,',', F'T'

Gervásio Silva
Murilo Zauith

Adão Preito
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Roberto Gouveia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga

Ivan Ranzolin '''H,'"FP

Luiz Carreira
Vic Pires Franco

Vilmar Rocha

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PT

PFL

Iriny Lopes
6 vagas

----------------------------------------_......_......---------~- ...._--........... ',



Antonio Carlos Magalhães
Neto

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Zelinda Novaes

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga

André de Paula

Luiz Carlos Santos
Roberto Magalhães "',p'oPTE

Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB

Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Antonio Carlos Magalhães Neto
José Mendonça Bezerra

Robério Nunes
Vilmar Rocha

2 vagas

Osmar Serraglio
Paulo Lima

3 vagas

PSDB

Bernardo Ariston
Carlos Willian ""', ,',' P,SE

Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado (lLicenciado)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB

PCdoB
Wagner Lago

PSB
João Paulo Gomes da Silva ",a"

PL

Renato Casagrancle
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard "",,",, F',,""

PDT

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Francisco Dornelles
Nélio Dias

Ricardo Barros

Carlos Alberto Leréia
Nicias Ribeiro

Paulo Baue r ",a" rcc

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

1 vaga

Mário Assad Júnior ",'dO PL

2 vagas

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Almerinda de Carvalho
Átila Lins ",a" rps

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

PSDB

Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva ",.doPL

Luiza Erundina

PL

PTB
Jackson Barreto
Paes Landim "'l,,"FFL

Philemon Rodrigues
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB

PP

Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Cezar Schirmer
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

, Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Bonifácio de Andrada

! João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Leodegar Tiscoski
Marcos Abramo ,.,,,,,,PFl

, Mário Negromonte
Nilton Baiano

2 vagas

Fernando Coruja

Pompeo de Mattos

Raimundo Santos
Wellington Roberto

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Nicias Ribeiro

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PL

PP
Celso Russomanno

Jair Bolsonaro "dO"' rTE

Nélio Dias
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Arnaldo Faria de Sá

(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

Carlos Mota "a".", FL

Darci Coelho "l' 'Je PFL

Feu Rosa
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Inaldo Leitão
José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Aloysio Nunes Fenreira
(Licenciado)
João Campos
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim ",,", rFl

Vicente Cascione
1 vaga

João Alfredo °'1' d, PC

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

Perpétua Almeida
PRONA

1 vaga
PSOL

1 vaga

1 vaga

PPS

Fernando Coruja

PDT
Severiano Alves

PCdo B
Renildo Calheiros

PV

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Fontes "9",rT

Mário Heringer

Inácio Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MJl.TÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA JlBRANJA A REFORMA POlíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

José Divino ",oooPMDB Vieira Reis ""p"""DB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado

PT
César Medeiros

Colombo
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
(Dep. do PSOL ocupa a

Jovino Cândido
PSOL

Chico Alencar "'1"" FT
PMR

Marcelo Ortiz

João Alfredo "_,,coPT



3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, 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)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3" Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Vicentinho.
1 vaga

Almir Moura "",'d.' f'L

Coriolano Sales
Joaquim Francisco ,,,,,,,lOPT8

Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
1 vaga

Leonardo Picciani
Wladimir Costa
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Marcelo Teixeira ""p'eR"Q'
Paulo Bauer "",p,j"PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

Francisco Dornelles
João Batista '",)"'oPFL

Nelson Meurer
Roberto Balestra
(Licenciado)

Iris Simões
José Chaves "",H" P'"''
José Múcio Monteiro
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Miguel de Souza
Sandro Mabel
(Dep. do PFL ocupa a
vaga)

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre
Maria Helena ",''',', P'."'E

Cláudio Magrão

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcísio Zimmermann

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PFL

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro

Takayama

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio

Leonardo Vilela (Licenciado)';'" 'l' f'f

4 vagas

PP
Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Homero Barreto

Jefferson Campos "'.J ,j" F''''[,.

Paes Landim <C",,, "L
Philemon Rodrigues

1 vaga
PL

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

PSB
Luciano Leitoa ""~"~o PL·T

2 vagas

PPS
Raul Jungmann

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
1 vaga

PSOL
Babá \'J').:ld·:·PT

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentol
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Edmar Moreira """"PL

Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

André Zacharow "'".; ,',' f'['T

Carlos Eduardo Cadoca
Delfim Netto ",,' fP

Luiz Bittencourt
Max Rosenmann
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes """.;""PFL

Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Marcelo Teixeira """M'"''''
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

Francisco Dornelles
João Leão '0)"'" FL

Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Armando Monteiro "",d,,""'E'
José Militão
Nelson Marquezelli
1 vaga

Sandro Mabel
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Fernando Coruja

PT
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
Vic Pires Franco

PMDB
Ann Pontes

Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves
1 vaga

PSDB
Anivaldo Vale

Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota

Veda Crusius
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP
Márcio Reinaldo Moreira

2 vagas

PTB
Arnon Bezerra """ ,,' PODS

Pedro Fernandes
(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PL

Enio Tatico "",,),.,fT8

Jaime Martins
Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB
João Paulo Gomes da Silva ".;'J,j" PL

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)



lequinha Marinho "_'l,NT.

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

PDT
Sérgio Miranda .,.,'d·'p,,,.,e João Herrmann Neto ·,.'.."'J"P"'

(Dep. do PMDB ocupa a 1 vaga
vaga)

PCdoB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota v~)j 10 ~I(I'~(, PL. P::'l 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago ."" m· CP

1 vaga
PCdoB

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz

3 vagas

Ora, Clair
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

Selma Schons

Leonardo Picciani
Osvaldo Reis

2 vagas

Ricardo Rique
Wanderval Santos

1 vaga

1 vaga

Érico Ribeiro
Mário Negromonte

Vadão Gomes

Thelma de Oliveira
1 vaga

Dr. Francisco Gonçalves ,.,,"C'
PTE:

PPS

PSB

Edna Macedo
(Dep, do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

PTS

PP

PSDB

Jorge Gomes
Sandra Rosado "''J' do PM['S

PMDB

Bosco Costa
Walter Barelli

PT

Arnaldo Faria de Sá
Elaine Costa

Cláudio Magrão

Benjamin Maranhão
Lúcia Braga
Marcelo Sarbieri
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Maurício Rabelo
Medeiros

José Unhares
Nilton Baiano
Pedro Corrêa

Iara Bernardi
Luci Choinacki
Luciano lica
Luiz Alberto

Davi Alcolumbre
lelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSiÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1° Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PP

PFL

Benedito de Lira
PTB

Carlos Melles

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)
1° Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Sarney Filho
Secretário(a): -

Alex Canziani
Elaine Costa

Paes Landim

Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto

Rafael Guerra

6 vagas

Osmar Serraglio
Pedro Irujo ·"·l"m.S'"",PU;L

4 vagas

Fernando Gabeira '.",,"oPT

Leonardo Mattos

PT

PV

PTB

PSC

Márcio Reinaldo Moreira
Ronivon Santiago

Suely Campos
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura ""i"" .",-,. pu"

4 vagas

Nilson Pinto
Professora Raquel Teixeira
1 vaga

Feu Rosa
Professor Irapuan Teixeira
Simão Sessim
Vanderlei Assis

Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior
(Dep. do Bloco PFIL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

Milton Monti

Gastão Vieira
João Matos (Licenl;iado)
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Alberto Fraga '"''J''' PT.

César Bandeira
Clóvis Fecu ry
Corauci Sobrinho
Murilo lauith

6 vagas

Edson Duarte



PDT

Milton Barbosa 'Ia').] ,jo E-:II~"":' F'FL. F'R':'IJ.:'.

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

Alceu Collares

Jandira Feghali
PC do B

PSC

André Figueiredo

Vanessa Grazziotin

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRAFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRAFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAís".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3° Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Onyx Lorenzoni

Francisco Appio
Mário Negromonte

Bosco Costa
Zulaiê Cobra c."!" Oc FTl'

1 vaga

Cabo Júlio
Gilberto Nascimento

2 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes

José Eduardo Cardozo
Zico Bronzeado

Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)

PT

PMDB

PP

PSDB

PTB

Luiz Couto
Odair Cunha
Paulo Pimenta
1 vaga

Gervásio Oliveira
Mauro Lopes
Nelson Trad
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Carlos Sampaio
João Campos

PL

Alberto Fraga ·"·J,·jem

Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robson Tuma

Nilton Baiano
Reginaldo Germano

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas

Max Rosenmann
2 vagas

Leonardo Monteiro
Walter Pinheiro

Zé Geraldo
1 vaga

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Dr. Rosinha
Henrique Afonso
Neyde Aparecida
Zico Bronzeado

PP

Gervásio Oliveira "!"j,P['T

Leandro Vilela
Luiz Bittencou rt
Moacir Micheletto

Robson Tuma
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
1 vaga

Benedito de Lira
Francisco Garcia

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara "'" "'.' EI'''oo PL. F'.L

Nilson Pinto
PTB

Roberto Balestra (Licenciado)
1 vaga

Thelma de Oliveira
1 vaga

Coronel Alves
Neucimar Fraga

PPS
Colbert Martins

PSB
Josias Quintal ""9""'P'."'.
Paulo Baltazar

Medeiros
Wanderval Santos

Raul Jungmann

Gonzaga Patriota

PV
Perpétua Almeida 1 vaga

Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

Josué Bengtson
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Coronel Alves

, João Carlos Bacelar "9' ,j" EJ ..!. PFL

FRL:'fJ....

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves '·"'l"" F'TE

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Pastor Reinaldo

Badu Picanço

Miguel de Souza

Fernando Coruja

PDT
Pompeo de Mattos

PCdoB
Enio Bacci

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

PSB
Dr. Ribamar Alves
Maria Helena "O'!" "'! F'P,

Perpétua Almeida
PV

Sarney Filho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Edson Duarte
Fernando Gabeira ,'L'!" E',·,·, CFL

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PFL

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PCdoB

Jandira Feghali



PSOL
Chico Alencar 'c""doF1

PMR
José Divino ""l.doP"oe

Secretário(a): -

COMISSÃO EX'TERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÔES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOR:OESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAí.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Moita (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 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX; 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇ:ÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORE~;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. Pinotli (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos ,.,." d" PMIJ6

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza, Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini ",", do P1

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTEBNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INC~NDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLfTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
lico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida "" do FMDS

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PCdoB

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS As
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÃNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNiCípIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo lauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS ACHACINA 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 '""a,,,PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga



PP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
1 vaga

PL
Reinaldo Betão

PDT
André Costa """"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

PCdoB
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 PVocupa a vaga)

PP
IIdeu 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 "" ,',' PMC'.

Marcelo Ortiz
Sarney Filho co", ,j" '.j,,,,, FF" PR·:'rJA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo li. 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 fNDJOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÕNIA.
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 11, 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

PP
Reginaldo Germano

Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard "'"'' 'S08

PSB

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

PDT
Rogério Teófilo

PPS

Darci Coelho ,."",F'FL

Ricardo Fiuza
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Carlos Mota ,·"",oeL
Luiza Erundina

PSB
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL

PP

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PTB

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PFL

PMDB

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

Ivan Ranzolin "'l,,··ep

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

DurvalOrlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PDT

PSOL

Alexandre Cardoso
Josias Quintal ",.""PM[B

Mário Heringer

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E j~ EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTIE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos
(Del'. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)

PPS

Ch ico Alencar '",õ do, eT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216·6:~09/6232

FAX: 3216-6225

Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
AI mi r Mou ra "l' .,., ,,,.,. el "SL

Laura Carneiro

PT

PMDB

César Medeiros
Leonardo Monteiro

Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

Julio Lopes

Sandro Matos

Renato Cozzolino

Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

Deley
Secretário(a): .

PP

PTB

PDT

PV

PSC

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇAo 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



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLICAÇÕES

I EDiÇÃO DE HOJE: 630 PÁGINAS I


